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1. Konstituering - valg af næstformand 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har på det konstituerende møde den 4. december 2013 

udpeget følgende personer til Økonomiudvalget. 

 Birgit S. Hansen 

 Lars Møller 

 Bjarne Kvist 

 Carsten Sørensen 

 Ole Rørbæk Jensen 

 Jens Ole Jensen 

 Ida Skov 

Birgit S. Hansen er som formand for Frederikshavn Byråd født formand jf. 

styrelseslovens § 18 stk. 1 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med 

næstformand. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Lars Møller (V) blev valgt som næstformand. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/5584 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: BR 
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2. Økonomiudvalgets mødekalender 2014 

 

Sagsfremstilling 

Ledelsessekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets mødekalender for 2014 

afholdes kl. 13.00 på følgende datoer: 

 onsdag den 22. januar 

 onsdag den 12. februar 

 onsdag den 19. marts 

 onsdag den 23. april  

 onsdag den 21. maj 

 onsdag den 18. juni 

 onsdag den 13. august (kun budget 2015) 

 onsdag den 10. september 

 tirsdag den 30. september  

 onsdag den 22. oktober  

 onsdag den 19. november 

 onsdag den 10. december 

Møderne foreslås afholdt i VIP-lokalet ved siden af byrådssalen. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2014 

som ovenfor skitseret 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Godkendt med den bemærkning, at mødetidspunktet fastsættes til kl. 14.30. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/8065 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: ØU 
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3. Forslag til lokalplan SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt, 

Skagen og kommuneplantillæg 09.66 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har i sit møde den 11. december 2013 besluttet at igangsætte 

udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for en del af et areal ved Toldergårdsvej i 

Skagen. Hensigten er at gøre arealet så attraktivt som muligt i forhold til et 

fremtidigt salg. Der foreligger nu et sådant lokalplanforslag. 

  

Lokalplanforslaget omfatter en del af en eksisterende lokalplan SKA.232.B´s 

område. Arealet grænser op til idrætsanlægget ved Stadionvej og boligområdet ved 

Toldergårdsvej. Lokalplanforslaget lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af 

området og at reducere antallet af boliger inden for området fra 6 til 3 for 

derigennem at gøre området mere attraktivt og i større udstrækning at tilgodese 

områdets sårbare natur og nærhed til kystlandskabet. 

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 

rammebestemmelser.Der er derfor i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdet et 

tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til boligformål. Tillægget har 

betegnelsen kommuneplantillæg nr. 09.66. 

  

Lokalplanforslaget stiller krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, 

som minimum energiklasse 2015. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkludere, at der i 

henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslagene. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

anbefaler til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan og 

kommuneplantillæg udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag 1 - LP forslag SKA.B.04.02.01 (dok.nr.6343/14) 

Bilag 2 - LP 232.B - 05.09.2008 (dok.nr.6199/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25731 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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4. Pulje til Landsbyfornyelse - Nedrivningspulje, opland 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014. På budgettet er 

afsat 1,9 mio. kr. til Nedrivningspulje, opland. Nedrivningspuljen skal anvendes til 

medfinansiering af Pulje til Landsbyfornyelse, hvor statens andel udgør 60 pct. og 

kommunens andel udgør. 40 pct. 

Frederikshavn Kommunes rammetildeling fra puljen er på 2,9 mio. kr, så der er i alt 

4,8 mio. kr. til rådighed.  

  

Pulje til landsbyfornyelse kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af 

forfaldne bygninger, der ligger i en by med færre end 3.000 indbyggere eller i det 

åbne land.  

  

Center for Teknik og Miljø har med udgangspunkt i dialog med Distriktsudvalget på 

møde den 25. august 2013 udarbejdet et oplæg til, hvorledes puljemidlerne kan 

prioriteres.  

  

Da nedrivning af bygninger i landsbyer og det åbne land influerer på Plan og 

Miljøudvalgets arbejdsområde, foreslås det at beslutninger vedrørende disponering 

af bevillingen placeres hos Plan og Miljøudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet at godkende, at bevillingen på 1,9 mio.kr. vedr. Nedrivningspulje, opland 

flyttes til Plan- og Miljøudvalget. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11434 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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5. Kystsikring ved Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune behandler i øjeblikket en sag om et 

kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. Projektet er startet op med udgangspunkt i 

en henvendelse fra grundejerforeningen for Gl. Skagen i 2006. I løbet af de første 

par år var der en dialog mellem kommunen, grundejerforeningen, Kystdirektoratet, 

Transportministeriet og ejeren af ejendommen Rævehulevej 34 (Fellen). I 2008 

blev ejendommen Fellen inddraget i projektet. 

  

Processen endte ud i et kystbeskyttelsesprojekt, som omfattede renovering af 

eksisterende høfder ud for Gl. Skagen, etablering af 2 nye høfder mod øst ud mod 

Højen Fyr, samt skråningsbeskyttelse om Højen Fyr, etablering af 5 nye høfder 

mod vest ud mod ejendommen Fellen samt skræntbeskyttelse omkring Fellen.  

  

Kommunens beslutning fra 2010 om at fremme dette projekt, samt beslutning om 

udgiftsfordeling til grundejerne i området blev påklaget til Transportministeriet og lå 

i en længere periode til behandling i ministeriet. I efteråret 2012 blev der holdt et 

møde mellem Transportministeriet, grundejerforeningen for Gl. Skagen og 

Frederikshavn Kommune, hvorefter kommunen besluttede at ”trække sagen hjem” 

fra Transportministeriet med henblik på at genoverveje afgrænsningen af det 

område, der skal bidrage til finansieringen af kystsikringsprojektet. Denne 

beslutning blev behandlet i Teknisk Udvalg den 20. november 2012. 

  

Efterfølgende har kommunen været i dialog med såvel grundejerforeningen, 

Fellens ejer og Kystdirektoratet. I forlængelse af denne dialog søgte Fellens ejer i 

foråret 2013 Naturstyrelsen om dispensation fra Klitfredningslinjen til at nedrive det 

eksisterende hus på grunden og opføre et andet hus længere tilbage på grunden 

og indbygget i klitten. 

  

Naturstyrelsen meddelte den 3. oktober 2013 afslag på dispensation fra 

Klitfredningslinjen.  

  

Kommunen har efterfølgende haft kontakt til ejeren af Fellen, som oplyser, at han 

herefter ønsker at renovere det eksisterende hus med den nuværende 

beliggenhed. 

  

Kommunen har også haft kontakt til grundejerforeningen, som ønsker 

kystsikringsprojektet igangsat hurtigst muligt, men uden inddragelse af Fellen. 

Grundejerforeningen har indsendt deres bemærkninger til sagen i brev af 11. 

november 2013 stilet til Teknisk Udvalg. Brevet med bilag er vedlagt denne 

dagsordenstekst. Fellens ejer ønsker, at kystsikring omkring Fellen indgår i det 

samlede projekt og har indsendt et brev med bemærkninger til udvalget herom. 

Brevet med bilag er vedlagt denne dagsordenstekst. 

  

Fellen ligger i dag ude på stranden og er sikret med en stenkastning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/11153 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Stenkastningen er foretaget uden forudgående tilladelse. En lovliggørelse af 

stenkastningen afventer beslutning fra kommunen om det samlede 

kystsikringsprojekt ved Gl. Skagen, inklusiv Fellen. Kystdirektoratet har i starten af 

2008 udtalt, at Kystdirektoratet helst ser en helhedsløsning for kystsikringen ved Gl. 

Skagen, hvor også kystsikring af Fellen indgår, i stedet for at køre det som to 

separate sager, da der derved sikres en sammenhængende løsning. 

  

Såfremt der ikke bibeholdes en form for kystsikring omkring Fellen, må huset 

forventes at ”falde i havet”. 

  

Frederikshavn Kommune skal nu have taget stilling til, hvordan projektet om 

kystsikring ved Gl. Skagen videreføres. Der ses to muligheder: 

1. Projektet videreføres, som det foreligger, inklusiv Fellen. 

Projektbeskrivelsen og udgiftsfordelingen opdateres, hvorefter processen 

køres videre med partshøring, offentligt møde mv.  

2. Kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projektet, som 

herefter tilpasses og bringes videre i processen med partshøring, offentligt 

møde mv.  

Hvorvidt Fellen vil kunne opnå tilladelse fra Kystdirektoratet til kystsikring, uden at 

være en del af det samlede projekt, er uklart. 

Center for Teknik og Miljø vurderer, at projektet skal køres videre efter mulighed nr. 

2, hvor kystbeskyttelse omkring Fellen tages ud af det samlede projekt og 

behandles som et individuelt projekt. Som det fremgår af vedlagte kortbilag med 

skitsering af klittens tilbagetrækning i området, ligger Fellen væsentligt mere 

fritliggende i dag end i 2006, da projektet blev startet op og også mere fritliggende 

end i 2008, da Fellen blev inddraget i projektet. Klitlinjen er således rykket ca. 9-12 

m tilbage siden 2006 og 4-7 m tilbage siden 2008. Med Fellens mere fremskudte 

placering på stranden, besværliggøres den frie passage på stranden yderligere ved 

højvandssituationer. Kommunen har med denne baggrund arbejdet på at få flyttet 

huset tilbage i klitlinjen, men det aktuelle projekt er afvist af Naturstyrelsen. 

  

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der under alle omstændigheder er behov for 

en revurdering af den projektbeskrivelse og projektvurdering, som foreligger, inden 

der er et tilstrækkeligt afklaret projekt at sende i partshøring og til offentligt møde. 

Dette behov er der, uanset om projektet laves inklusiv eller eksklusiv Fellen. Dette 

skyldes blandt andet den tid, der er gået siden projektet blev skitseret i 2007/2008 

og de naturlige ændringer i kyststrækningen, der er sket siden da. 

  

Da kommunen har opsagt aftalen med den tidligere rådgiver på projektet, har 

Center for Teknik og Miljø indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste, at få 

revurderet og evt. tilpasset projektet, så det kan danne grundlag for den videre 

proces. I prisoverslaget indgår ligeledes rådgiverbistand til den efterfølgende 

myndighedsbehandling, inkl. borgermøder. Desuden indgår udarbejdelse af 

udbudsmateriale og gennemførelse af udbud samt til en vis grad byggestyring og 

tilsyn. De prisoverslag, der er indhentet viser, at der skal regnes med en 

rådgiverudgift i størrelsesordenen 500.000 kr. – 750.000kr. 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 

1. processen omkring kystbeskyttelsesprojektet ved Gl. Skagen sættes i gang 

uden inddragelse af kystbeskyttelse om ejendommen Fellen (Rævehulevej 

34) 

2. udvalget vil være positiv over for at fremme et særskilt kystsikringsprojekt 

omkring ejendommen Fellen (Rævehulevej 34) under forudsætning af, at 

huset flyttes længst muligt væk fra vandkanten og at projektet sikrer 

passage langs stranden også ved højvande 

3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at der 

gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til rådgiverbistand til videreførelse 

af kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen, samt at bevillingen frigives. 

Bevillingen finansieres ved at fremrykke 750.000 kr. af bevillingen til 

kystbeskyttelse i 2015 på 2,5 mio. kr. til 2014. 

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 
Et flertal tiltræder indstillingen. Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen og 

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet Fellen ønskes inkluderet i 

projektet, som beskrevet i indstillingens punkt 1. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Et flertal anbefaler indstillingen. 

  

Carsten Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen, men tilslutter sig Flemming 

Rasmussens og Peter E. Nielsens bemærkning fra Teknisk udvalg. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen til TU (dok.nr.179733/13) 

Bilag 2 - Bilag 1-4 til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - fotos (dok.nr.179735/13) 

Bilag 3 - Bilag til brev af 11-11-2013 fra grundejerforeningen - Historik (dok.nr.179732/13) 

Bilag 4 - Klitlinjens tilbagetrækning omkring Fellen (dok.nr.190393/13) 

Bilag 5 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen (dok.nr.6024/14) 

Bilag 6 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med skræntfodsbeskyttelsesprojekt (dok.nr.6022/14) 

Bilag 7 - Brev af 07-01-2014 fra Fellen - Bilag med målinger (dok.nr.4705/14) 
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6. Partnerskabsaftale mellem Danish Crown, Landbo Nord, 

NNF Nordjylland og Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i to af kommunens vækstspor – fødevarer og energi – har 

kommunen taget initiativ til at indgå en partnerskabsaftale mellem Danish Crown, 

Landbo Nord, Fødevareforbundet NNF Nordjylland og Frederikshavn Kommune. 

Formålet med partnerskabsaftalen er blandt andet, at fremme 

slagtesvineproduktionen i lokalområdet. 

  

Indgåelse af partnerskabsaftalen er også en udløber af byrådsseminariet i maj 

2013, hvor byrådet drøftede mulighederne for at indgå et partnerskab med 

ovennævnte parter. 

  

Baggrunden for aftalen skal ses i lyset af, at der i kommunen er en stor 

landbrugsproduktion samt mange arbejdspladser indenfor fødevareindustrien. 

Danish Crown er kommunens største private arbejdsplads med ca. 1000 

arbejdspladser og genererer samtidig en afledt beskæftigelse på 300 

arbejdspladser i lokalsamfundet. På Danish Crown i Sæby kan der dagligt slagtes 

10.000 svin, men slagteriet har allerede nu svært ved at få leveret tilstrækkeligt 

antal slagtesvin i forhold til udnyttelse af slagteriets kapacitet. 

  

Hvis antallet af slagtninger fortsætter med at falde, vil det få store konsekvenser for 

beskæftigelsen indenfor landbruget og de landbrugsrelaterede fødevareerhverv, 

herunder Danish Crown. 

  

Som led i at realisere målsætningen om at omlægge kommunens energiforsyning 

til 100 % vedvarende energi arbejder kommunen på at etablere et biogasanlæg. 

Grundlaget for etablering og drift af et sådant anlæg er en tilstrækkelig, stor lokal 

svineproduktion, der kan levere biomasse, og det kan dermed udfordres af 

nedgangen i produktion af slagtesvin. 

  

Med indgåelse af aftalen vil parterne have fokus på 4 indsatser: 

•At en eller flere landmænd etablerer et teknologisk moderne staldanlæg, der kan 

demonstrere, at det er muligt - effektivt og rentabelt - at producere svin med 

minimal belastning af miljø, klima, omgivelser og under hensyntagen til 

dyrevelfærd.  

•At understøtte de landmænd, som allerede har en miljøgodkendelse, og som er på 

vej til at udvide eksisterende svineproduktion. 

•At afsøge og afprøve muligheder for alternative ejerformer af slagtesvinebedrifter. 

• At skabe et fælles talerør over for de nationale beslutningstagere, og dermed 

skabe større mulighed for at påvirke de beslutninger, som kan være med til at øge 

slagtesvineproduktionen i Danmark. 

  

Med partnerskabsaftalen forpligter kommunen sig til et samarbejde med de øvrige 

partnere om at fremme slagtesvineproduktionen i lokalområdet. Kommunen får 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19694 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BEJO 

 Besl. komp: ØU 
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med aftalen en enestående mulighed for at koble to af kommunens vækstspor, og 

for sammen med lokale partnere at udvikle moderne og bæredygtige brug, som 

samtidig kan være med til at skabe flere arbejdspladser og en mere vedvarende 

energiforsyning.  

  

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender partnerskabsaftalen 

mellem Danish Crown, Landbo Nord, Fødevareforbundet NNF Nordjylland og 

Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Godkendt. 

  

 

Bilag 

Partnerskabsaftale - alle underskrifter (dok.nr.4749/14) 
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7. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig 

helhedsplan - skema B - for Vesterports afdeling 6, Engparken, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder byrådet om at indstille den endelige 

helhedsplan (skema B) for renovering af Engparken til godkendelse i 

Landsbyggefonden.  

  

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2012 at indstille til 

Landsbyggefonden, at der blev godkendt en foreløbig helhedsplan (skema A) for 

renovering af Engparken.  

  

Som led i helhedsplanen er fælleshuset tidligere renoveret og omdannet til et 

Multihus.  

  

Der foreligger nu endelig helhedsplan for de 165 familieboliger i Engparken.  

  

Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal 

imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den 

byggetekniske rapport. 

  

 Facade-/gavlrenovering – blandt andet efterisolering med 150 mm isolering 

og beklædning  på facader/gavle, udskiftning af let beklædning på udhuse 

m.v. 

 Tagrenovering – blandt andet med ny tagbelægning med tagpap, 

efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og 

ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne 

 Nye træ/alu vinduer og døre 

 Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn 

 Betonrenovering af altaner og trappetårne 

 Total badeværelsesrenovering 

 Varmegenvindingsanlæg og tagventilator i badeværelser udskiftning af 

vandrør 

 Optimering af varmeinstallationer 

 Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealer 

Efter gennemførelse af renoveringen lever byggeriet op til energimærke B.  

  

Den samlede anskaffelsessum udgør 117.128.000 kr., som er fordelt med 

67.985.000 kr. til støttede arbejder og 49.143.000 kr. til ustøttede arbejder.  

  

I den foreløbige helhedsplan var den samlede anskaffelsessum 118.236.000 kr. 

Den endelige anskaffelsessum er således 1.108.000 kr. mindre.   

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: CTM  
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Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede 

realkreditlån, der fordeler sig således: 

  

Renovering, miljøforbedring, opretning mv. – støttede lån         67.985.000 kr.  

Forbedrings- og moderniseringsarbejder - ustøttede lån            15.000.000 kr. 

Frivillige arbejder med ustøttede lån                                           34.143.000 kr.  

  

  

En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være 

nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra 

Landsbyggefonden) for det støttede lå. For de ustøttede lån vil der være et 

forventet behov for en kommunal garanti på 62,26 % af den til enhver tid værende 

restgæld på lånet.  

  

Landsbyggefonden stiller krav om kapitaltilførsel på i alt 1.000.000 kr. efter den 

såkaldte 1/5´s  regel. Dette indebærer, at Frederikshavn kommune betaler 200.000 

kr., realkreditinstitut betaler 200.000 kr., boligforeningen betaler 200.000 kr., og 

Landsbyggefonden betaler 400.000 kr.  

  

Byrådet godkendte deltagelsen i kapitaltilførslen samtidig med godkendelsen af 

den foreløbige anskaffelsessum (skema A). 

  

Huslejestigningen forventes at blive gennemsnitligt 87 kr/m2/årligt. Huslejen 

differentieres alt efter hvilke arbejder, der udføres i de enkelte boliger. 

Huslejeniveauet blev godkendt samtidig med godkendelsen af den foreløbige 

anskaffelsessum. 

  

Renoveringen forventes påbegyndt i april 2014 og forventes færdig april 2016.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen 

for indskud i Landsbyggefonden.  

  

Garantistillelserne påvirker ikke kommunens låneramme.   
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at 

1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til 

godkendelse i Landsbyggefonden 

2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr., forudsat at øvrige 

interessenter deltager heri 

3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det 

støttede lån og 62,26 % for de ustøttede lån, dog med forbehold om 

endelig stillingtagen til størrelsen af garantistillelsen for det ustøttede lån, 

såfremt kravene hertil bliver ændret i opadgående retning 

4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 87 kr./m2/ årligt godkendes.  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 
Anbefales. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Oversigtskort flyfoto 2012 (dok.nr.7655/14) 

Bilag 2 - Renovering af Engparken - Tegninger (dok.nr.7990/14) 
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8. Godkendelse af garantistillelse for lån - Frederikshavn 

Boligforening, Senhjerneskadecenter Nord, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om kommunal garantistillelse for 

realkreditlån til Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape. 

  

Senhjerneskadecentret er opført i to etaper.  

  

Byrådet godkendte den foreløbige anskaffelsessum (skema A) for etape 2 den 22. 

december 2010, og den endelige anskaffelsessum (skema B) blev godkendt den 

22. juni 2011.  

  

Byggeregnskabet (skema C) for projektet er godkendt administrativt den 6. marts 

2013 med en anskaffelsessum på 20.602.000 kr.  

  

(Når anskaffelsessummen i henhold til byggeregnskabet ikke overstiger den ved 

skema B godkendte anskaffelsessum, kan byggeregnskabet i henhold til 

delegationsbeslutning fra byrådet godkendes administrativt).    

  

Dette indebærer, at der optages realkreditlån på 18.748.000 kr., svarende til 91 % 

af anskaffelsessummen.  

  

Kreditforeningen har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 67,49 

% af den til enhver tid værende restgæld på lånet, svarende til en garantisum på pt. 

12.653.025 kr.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Økonomiudvalget anbefaler 

byrådet, at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på 67,49 % af lånets 

hovedstol, svarende til p.t. 12.653.025 kr.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 
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9. Låneoptagelse for 2014 - Frederikshavn kommune 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetlægningen for 2014, har der været ansøgt en række 

lånepuljer ved Økonomi- og Indenrigsministeriet, om dispensation fra 

lånebekendtgørelsen til yderligere låneoptagelse i 2014.  

Herunder er der ansøgt puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede 

kommuner. Frederikshavn Kommune har modtaget en dispensation til 

låneoptagelse på 50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Dette beløb er indregnet i 

budgettet for 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Betingelsen for låneoptagelse var, at lånets løbetid maksimalt må være 10 år. 

  

Styrkelse af likviditet i henhold til ovennævnte dispensation, har været trukket på 

kommunens byggekredit siden medio december 2013 og er således en del af 

kommunenes nuværende kassebeholdning.   

  

Nu optages det faktiske lån og provenuet herfra bliver indsat på kommunens 

byggekredit. Lånet vil således ikke påvirke kommunens nuværende 

kassebeholdning. 

  

I budgettet for 2014 er der indregnet en samlet låneoptagelse på 130,1 mio. kr. 

Heraf udgør ovennævnte pulje med de 50 mio. kr. 

  

Restbeløbet af låneoptagelsen vil blive hjemtaget på kommunens byggekredit. Den 

endelige finansiering ved lån, og indfrielse af byggekredit, vil blive foretaget primo 

december 2014.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der 

optages et lån på 50 mio. kr. med en løbetid på 10 år. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 
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10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Økonomiudvalgets budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014 samt øvrige 

budgetoverslagsår.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.  

  

Det samlede rådighedsbeløb under Økonomiudvalget udgør 63.481.000 kr.  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.  

  

Pulje vedr. Knivholt Hovedgård 754.000 kr. 

Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 8.835.000 kr. 

Energirenoveringer 6.056.000 kr. 

Energibyen, projektudvikling 2.018.000 kr. 

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet 506.000 kr. 

Udviklingsplan for Ankermedets Skole 1.046.000 kr. 

Nedrivningspulje, opland 1.900.000 kr. 

Køb og salg -22.860.000 kr. 

Helhedsplan daginstitutionsområdet 10.318.000 kr. 

I alt  8.573.000 kr. 

  

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor 

specificeret, i alt 8.573.000 kr.   

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 
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Økonomiudvalget - Referat - 22. januar 2014 Side 20 af 36 

 

11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk Udvalgs 

budgetområde, som ønskes frigivet. 

  

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 40.768.000 kr. 

  

Center Projekt 2014 

 Center for Miljø og Teknik Matrikulære berigtigelser 183.000 

 Center Park og Vej 

Slidlag 6.389.000 

Vejprojekter 7.889.000 

Renovering af kørebaner 10.939.000 

Koordinerende belægningsarbejder 6.666.000 

Kystfodring 1.128.000 

Renovering af vejbelysningsanlæg 

2010-2017 
2.437.000 

Broer, tunneller og underløb 819.000 

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske 

have 
565.000 

Trafiksikkerhedsarbejde 59.000 

Vejafvandingsbidrag 1.394.000 

Ejendomscenter - Havne Bådebroer 2.028.000 

Direktørens område 
Pulje digitalisering og 

velfærdsteknologi TU 
272.000 

Teknisk Udvalg i alt   40.768.000 
 

 

  

  

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til 

byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som ovenfor specificeret, i alt 

40.768.000 kr. finansieret af de afsatte anlægsbevillinger, frigives.  

  

Beslutning Teknisk Udvalg den 13. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 
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12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde 2014 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 9. oktober 2013 budgettet for 2014.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

  

Samlede rådighedsbeløb, Plan- og Miljøudvalget er 1.170.000 kr. 

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte anlægsbevillinger. 

  

Center Projekt 2014 

 Center for Miljø og Teknik 

Ny Busterminal Frederikshavn 1.100.000 

Pulje digitalisering og 

velfærdsteknologi PMU 
70.000 

Plan- og Miljøudvalget i alt 
 

1.170.000 

  

Indstilling 

Teknisk direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget 

indstiller til byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område, som ovenfor 

specificeret, i alt 1.170.000 kr. finansieret af de afsatte anlægsbevillinger, frigives. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 
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13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

udmøntning af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at udmønte en 

digitaliseringsstrategi for folkeskoleområdet indenfor en periode af 4 år.  

  

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

folkeskolerne og deres repræsentanter i form af visionsworkshops og 

projektarbejde. 

  

Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende: 

 kompetenceudvikling 

 teknik og drift 

 kulturforandring 

 digitale læremidler 

 ledelse og styring 

 kommunikation 

  

I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien. 

  

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er en anlægsbevilling på 3,406 

mio. kr. til digitaliseringsstrategien for skoleområdet. 

  

Der søges derfor om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3.406 mio. 

kr. til dækning af udgifter til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 3,406 mio. kr. for 2014 til 

udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014 

Anbefales 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 
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14. Årsrapport/årsregnskab 2012 for den selvejende institution 

Sæbygård 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) fremsender til byrådets 

godkendelse institutionens årsrapport / årsregnskab 2012. 

  

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold. 

  

Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 20. marts 2013. 

  

Årets resultat (minus) - 70.480 kr. + overførsel fra tidligere år 272.179 kr., i alt 

201.699 kr., er overført til næste år.  

  

Fondens samlede aktiver udgør pr. 31/12 2012 i alt 9.486.479 kr. Heraf udgør de 

bundne aktiver 8.553.135 kr. og de frie aktiver 933.344 kr. 

  

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for 

at almenheden får adgang til stedet. 

  

Fondsbestyrelsen oplyser, at man er på vej med projekt til etablering af elevator fra 

kælder til riddersal således, at tilgængeligheden kan forbedres og dermed 

muligheden for øgede indtægtsgivende aktiviteter i dele af Sæbygaard samt et 

projekt om restaurering af den stensatte vejdæmning, bro og voldanlæg. 

  

Frivillige fra Sæbygårds Venner varetager det daglige opsyn og udfører diverse 

drifts- og mindre vedligeholdelsesarbejder. 

  

Fonden har i 2012 modtaget et driftstilskud på 217.000 kr. fra Frederikshavn 

kommune. 

  

Sæby byråd har den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være 

godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapport/årsregnskab 2012 for Den selvejende 

institution Sæbygård godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/764 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens 

Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus 

 

Sagsfremstilling 

Skagens Museum har fremsendt ansøgning om anlægs- og driftstilskud gældende 

fra 2014 til at fusionere kunstnerhjemmene Drachmanns Hus, Michael og Anna 

Anchers Hus med Skagens Museum. Se bilag. 

  

Af ansøgningen fremgår, at en sammenslutning af de to enestående og autentiske 

kunstnerhjem vil dels skabe en sikkerhed for kunstnerhjemmenes fortsatte beståen, 

dels skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, som 

rummer et stort turistpotentiale for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Der søges om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til dækning af 

fusionens etablerings- og anlægsomkostninger, dels om forøgelse af Skagens 

Museums årlige driftstilskud med 1,5 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 3,8 mio. kr. til 

dækning af de forøgede driftsomkostninger samt realisering af de kulturelle og 

økonomiske potentialer ved fusionen. 

Det er Skagens Museums vurdering, at der er brug for et øget driftstilskud på 2,5 

mio. kr. til dækning af de nødvendige driftsomkostninger i forbindelse med en 

professionel drift af de to kunstnerhjem. Skagens Museum ansøger samtidig 

Kulturstyrelsen om, at statstilskuddet øges med 1 mio. kr. og styrelsen er meget 

positive overfor en sammenlægning af Skagens Museum, Drachmanns Hus og 

Michael og Anna Anchers Hus, men forudsætter, at der er tale om en fuldstændig 

fusion og at det kommunale tilskud øges. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Drøftet 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen yderligere belyst. 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013 

Skagens Museum har på baggrund af udvalgsbeslutning den 4. september 

fremsendt uddybende oplysninger og supplerende materialer til yderligere 

belysning af sagen, herunder 

  

 Fundats for henholdsvis Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers 

Hus 

 Seneste regnskab for Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers 

 
 Åben sag 
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Hus 

 En beskrivelse af de økonomiske og juridiske konsekvenser af en fusion, 

herunder hvorledes værdierne i de to huse indgår i fusionen 

 En beskrivelse af, hvad de anmodede drifts- og anlægstilskud skal 

anvendes til 

 Baggrunden for ønsket om, at fusionen mellem Skagens Museum, Michael 

og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal ske 1. januar 2014  

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 

Drøftet 

Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor en fusion. 

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Frederikshavn Byråd besluttede den 9. oktober 2013 kommunens samlede budget 

for 2014 og overslagsårene. 

  

Sagen genoptages. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

1. drøfter ansøgning i sammenhæng med vedtaget budget 2014 og 
overslagsårene for Frederikshavn Kommune 

2. beslutter om, og eventuelt i hvilket omfang, ansøgning skal imødekommes  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

1.     drøftet 

2.     Jf. dagsordenens pkt. 3: 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at 

Skagens Museum, under forudsætning af fusion med Anchers Hus og 

Drachmanns Hus, tildeles 1,5 mio. kr. som et årligt driftstilskud, gældende fra 

2014. 

Udgiften finansieres via budgetforligets anlægspulje på 4.7 mio. kr. i 2014 og 

overslagsårene til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 22. januar 2014 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. november 2013 henviser til pkt. 3 på 

Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden.  
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Pkt. 3 på dagsorden var en henvendelse fra Ole Rørbæk Jensen på vegne af 

budgetejerkredsen 2014 – 2017 vedr. tilskud til Skagens Museum vedrørende 

fusion med Anchers hus og Drachmanns hus. 

”Der ønskes en beslutning om tilskud på 1,5 mio. kr. til fusion af de tre museer i 

Skagen. Budgetejerkredsen foreslår, at pengene disponeres fra puljen til udvikling 

af kultur, erhverv og turisme. Pengene tildeles fra 2014. 

Der er forventning om, at det kommunale tilskud kan udløse yderligere statstilskud.” 

  

Økonomicenteret modtog via mail den 12. november 2013 besked fra 

Kulturstyrelsen om, at driftstilskuddet til de statsanerkendte museer er fastlåst i 

eksisterende niveau og bliver kun PL-reguleret. En ændring af dette vil kræve en 

politisk beslutning i forbindelse med finanslovesforhandlingerne. 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid oversender Kultur- og Fritidsudvalgets 

beslutning af 13. november 2013 til Økonomiudvalget og byrådets beslutning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Der ydes et tilskud på 1,5 mio. kr., som finansieres af puljen til udvikling af kultur, 

erhverv og turisme. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion 

Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum  (dok.nr.124538/13) 

Bilag 2 - Skagens Museum: Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om anlægs- og 

driftstilskud til museumsfusion  (dok.nr.138407/13) 

Bilag 3 - DH Regnskab 2012 - bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om 

anlægs- og driftstilskud til museumsfusion  (dok.nr.138410/13) 

Bilag 4 - HAF Regnskab 2012 - Bilag til svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om 

anlægs- og driftstilskud til museumsfusion  (dok.nr.138411/13) 

Bilag 5 - BUDGET. SKM, HAF, DH - Bilag til Svarbrev til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ansøgning om 

anlægs- og driftstilskud til museumsfusion  (dok.nr.138408/13) 

Bilag 6 - Fundats for Drachmanns Hus (samlet)  (dok.nr.143933/13) 

Bilag 7 - Fundats for Helga Anchers Fond (samlet)  (dok.nr.143935/13) 
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16. Hurtigere internet i Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Fælles udbud af Hurtigere internet i Nordjylland. 

  

Vi har i Nordjylland, som i mange andre dele af landet, brug for hurtige 

internetforbindelser. IT infrastruktur er for samfundets udvikling, ligeså væsentlig 

som anden infrastruktur. En virksomhed eller et landbrug har brug for en hurtig og 

stabil internetforbindelse for at kunne bedrive sit erhverv, turister forventer at der er 

internetforbindelse tilstede og borgere og myndigheder har også brug for hurtige 

internetforbindelser for at kunne betjene sig selv, benytte telemedicinske 

forbindelser mv. 

  

Erfaringer i Nordjylland og resten af landet peger i retning af, at udviklingen halter 

efter behovet. Forsøg i blandt andet Aalborg Kommune med Online Omsorg har 

været udfordret hos 20-30 % af borgerne, blandt andet på grund af for langsomme 

forbindelser. Alle kommuner og regionen har erfaringer med, at der ikke er 

tilstrækkelig dækning eller for lav hastighed en række steder, når der etableres 

hjemmearbejdspladser til politikere og medarbejdere. 

  

Vi har med andre ord udfordringer nu, og kan imødese flere udfordringer, især på 

det telemedicinske område, i takt med at der bliver behov for, at understøtte med 

billeder og video. 

  

De 11 kommuner i Region Nordjylland og Region Nordjylland har derfor etableret et 

samarbejde om et fælles udbud af hjemmearbejdspladser, institutionsopkoblinger 

og evt. telemedicinske forbindelser. Målet er i første omgang at dække 

myndighedernes egne behov gennem et intelligent udbud, for der igennem at sikre 

et mere finmasket højhastighedsnet i Nordjylland. Et netværk som også skal 

komme virksomheder og borgere til gode. 

  

Tanken er, at gå i udbud hvor prisen er fastlåst, så vi som myndigheder får 

budgetsikkerhed, og hvor leverandørerne konkurrerer på hvor hurtigt de kan levere 

højere hastigheder. Der stilles som krav, at hver deltager kan vælge 10 % af egne 

forbindelser, der skal være leveret indenfor et halvt år, og alle forbindelser skal 

være leveret indenfor 3 år. Institutionsopkoblingerne i udbuddet skal være etableret 

inden 31 december 2014 

  

Hvor vi i dag på hjemmearbejdspladserne typisk har en 20/2 Mbit forbindelse, der 

reelt fungerer langsommere, efterspørger vi 40/40 Mbit hvor leverandøren skal 

garantere hastigheden. Hastigheden skal i aftaleperioden stige med 10/10 Mbit om 

året. 

  

Aftaleperioden er sat til 6 år. Efter 6 år vil hastigheden være på 100/100 Mbit. 

  

Frederikshavn Kommune byder ind med cirka 315 hjemmearbejdspladser inklusiv 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/50 

 Forvaltning: IT 

 Sbh: jewo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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31 hjemmearbejdspladser til politikerne. 

  

I udbuddet vil telemedicinske forbindelser være taget med som en option. Først når 

det er besluttet hvordan TeleCareNord projektet videreføres i løbet af 2014, 

afgøres det om optionen skal benyttes. 

 

Økonomiske konsekvenser 

I forhold til budgetsikkerhed arbejdes der i aftaleperiode med en omkostning pr. 

måned for en hjemmearbejdsplads forbindelse på 250,- kr. Det svarer nogenlunde 

til de omkostninger vi har i dag. 

  

Projektet har et projektbudget på 750.000 kr. 

  

Vækstforum har bevilliget 375.000 kr. i form af regionale medfinansieringsmidler til 

gennemførsel af udbuddet, og de deltagende kommuner og regionen yder selv 

375.000 kr. i form 125.000 kr. i egenbetaling og 250.000 kr. i timer.  

  

Projektet vil løbende afsøge muligheder for, at søge om udviklingsmidler, der 

yderligere kan fremme processen. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at samarbejdsaftalen mellem de 11 kommuner og 

regionen godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - samarbejdsaftale v05.pdf (dok.nr.8167/14) 

Bilag 2 - Notat Bredbånd (dok.nr.8165/14) 

Bilag 3 - Faktaark - Q and A ver 5 (dok.nr.8162/14) 
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17. Anmodning om tilbageholdenhed i ansættelse af ledere på 

skoleområdet 

 

Sagsfremstilling 

Implementeringen af skolereformen indebærer en række forandringer – blandt 

andet i ledelsesrollen, fritidsstrukturen, skolens opgaver og indhold, 

ressourcetildelingen mm.  

  

Direktørområdet for Børn og Kultur, herunder Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats, finder det hensigtsmæssigt i 2014, at udvise 

tilbageholdenhed i ansættelser af ledere på skoleområdet indtil reformens fulde 

indvirkning på skolens daglige praksis og den ledelsesmæssige opgave er kendt.  

  

Direktøren for Børn og Kultur foreslår derfor, at Frederikshavn Kommune udviser 

tilbageholdenhed i ansættelse af ledere på alle niveauer på skole- og SFO 

området, og at denne gælder frem til og med 31.december 2014. Det foreslås 

også, at lederansættelser på skoleområdet kun kan ske på baggrund af en konkret 

vurdering af undervisningschefen. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

En tilbageholdenhed i ansættelse af ledere på skoleområdet vil ved evt. 

fratrædelser kunne indebære, at skolens øvrige ledelse tillægges en ekstra 

ledelsesmæssig opgave eller, at skolen må omprioriterer ledelsesopgaven. 

Personalet vil opleve en ledelsesmæssig forandring. 

 

Indstilling 

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at 

1. der tages beslutning om tilbageholdenhed i ansættelse af ledere på alle 

niveauer på skole- og SFO området i Frederikshavn Kommune 

2. beslutningen træder i kraft med øjeblikkelig virkning og frem til og med 

31.december 2014 

3. undervisningschefen kan beslutte ansættelse af ledere på skoleområdet i 

perioden frem til 31.december 2014 på baggrund af en konkret vurdering 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 
Godkendt. 

  

Ida Skov ønsker bemærkning tilføjet om, at skoleledere stadig skal være 

læreruddannede, og at sagen burde behandles i MED-systemet inden beslutning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/496 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: ØU 
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18. Politik for adfærd på Sociale Medier 

 

Sagsfremstilling 

  

En arbejdsgruppe, nedsat af HovedMED, har udarbejdet en Politik for adfærd på 

Sociale Medier. 

  

Politikken handler ikke om, hvorvidt man må benytte sociale medier som 

privatperson i arbejdstiden – det er en ledelses opgave at forholde sig til det. Målet 

har været, at formulere en personalepolitik, der beskriver Frederikshavn 

Kommunes holdninger til god adfærd, når medarbejderne ”færdes” på de sociale 

medier. Det drejer sig om adfærd både i forhold til 

arbejdspladsen/lederen/kollegerne/politikerne og i forhold til borgerne. 

Grundholdningen er, at man som medarbejder også i privatlivet er repræsentant for 

Frederikshavn Kommune.  

  

Det er understreget, at uhensigtsmæssig adfærd faktisk kan få ansættelsesretlige 

konsekvenser, jf. gældende regler. Det er også understreget, at formulering af en 

politik for området på ingen måde er et forsøg på at indskrænke medarbejdernes 

ytringsfrihed, men at det er formulering af Frederikshavn Kommunes opfattelse af, 

hvad man forventer af medarbejderne mht. ordentlighed og god adfærd, når de 

bruger sociale medier. 

  

Politikken er godkendt af HovedMED den 12. december 2013.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for 

adfærd på Sociale Medier godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Anbefales. 

 

Bilag 

Politik for adfærd på Sociale Medier  (dok.nr.6638/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/24775 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU/BR 
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19. Ansøgning om tilskud til Jubilæumsspil afholdt ved Den 

tilsandede Kirke i august 2013 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Skagen Kulturhus af 1991 søger om dækning af underskud på 164.648 

kr. i forbindelse med Jubilæumsspillet i 2013. 

  

Jubilæumsspillet blev opført ved Den tilsandede Kirke i dagene fra den 6. til 11. 

august 2013. Foreningen Skagen Kulturhus gør opmærksom på, at forestillingen 

vakte mediernes interesse og gav Frederikshavn Kommune og Skagen by en 

uvurderlig positiv omtale. 

  

Spillet har modtaget støtte på i alt 471.850 kr. fra følgende: Dansk 

Skuespillerforbund, Kunststyrelsen, dramatikpuljen, Brøndums Legat, Skagen 

Købstadsjubilæum, Ingrid Philip Sørensen, Energi Nord, Bamsemuseet, Brøndums 

Hotel, Det Obelske Familiefond. 

  

Hvis Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen kan det oplyses, at 

der i 2014 er afsat 248.700 kr. på Økonomiudvalgets ”Markedsføringskonto” og 

370.460 kr. på Økonomiudvalgets ”Dispositionskonto”.  

  

Regnskabet for Egnsspillet vedlægges.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Ansøgningen imødekommes ikke. 

 

Bilag 

Regnskab for jubilæums og Egnsspillet: Kongen, hyrde og Sct. Laurentii Tårer  (dok.nr.6208/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/437 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: ØU 
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20. Rødspætte Cup 2014, ansøgning om tilskud til venskabsby 

besøg fra Bremerhaven 

 

Sagsfremstilling 

FFI’s Håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelsen med besøg af 4 hold 

bestående af 49 deltagere fra Bremerhaven til deltagelse i ”Rødspætte Cup 2014”, 

der bliver afviklet i påsken. 

  

Indkvartering sker på byens skoler, og forplejning er på lige fod med de andre 

deltagende hold. Forplejning koster 700 kr. pr. person og holdgebyret koster 1200 

kr. pr. hold 

  

Bremerhaven er venskabsby med Frederikshavn Kommune. I retningslinjer for 

tilskud til besøg fra Frederikshavn Kommunes venskabsbyer er det anført, at der 

kan søges til overnatning og forplejning af vandrehjemsstandard, og der kan søges 

hjælp til holdgebyret max 2.000 kr. 

  

Modtager af tilskud afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turnering og 

fremsender dokumentation samt billeder til brug på kommunens hjemmeside. FFI 

Håndboldafdeling søger det fulde beløb til dækning af besøget: 700 kr. x 49 

personer, og holdgebyr 1200 kr. x 4 hold, i alt  

39.100 kr. 

  

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen kan det oplyses, 

at der i budget 2014 er afsat 88.680 kr. til besøg i og fra venskabsbyer.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 50 % af 

omkostningerne til forplejning gældende for 49 deltagere, i alt 17.150 kr. og 2.000 

kr. til dækning af holdgebyret. 

  

Udgiften på 19.150 kr. kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra 

venskabsbyer.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 22. januar 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/582 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: lehs 

 Besl. komp: ØU 
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21. Dagtilbud på Knivholt til borgere bosat på Koktvedstien 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/9887 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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22. Orienteringssag: Organisationsændring i Økonomi og HR 

Løn og Personale 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/3408 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: ØU 
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23. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 00/3064 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Ida Skov 
   

 

      

Lars Møller 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

 
 


