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1. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for 

Poul Eeg Camping, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 30. september 2014 og på 

baggrund af indsigelse, blev sagen ønsket genbehandlet på Plan- og 

Miljøudvalgets møde den 11. november 2014.    

  

Forslagene omfatter et areal på 9,6 ha og udgør samme område som eksisterende 

lokalplanlagt campingplads. Planforslagene muliggør en udvidelse af de områder, 

hvor der kan opføres servicebygninger samt ny aktivitetshal. Den nuværende 

lokalplan er fra 1987 og tillader kun ny bebyggelse på den vestlige del af 

campingpladsens areal. Lokalplanforslaget ændrer ikke afgræsningen af den 

nuværende campingplads, og fastholder antallet af campingenheder på 420. 

  

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 6. 

juni 2014 til den 1. august 2014. Der er i høringsperioden kommet 1 samlet 

indsigelse fra Nordstjernevejs Vejlaug til de fremlagte planer. Indsigelsen fremgår 

af bilagte indsigelsesnotat af september 2014, hvoraf også fremgår fagcenterets 

bemærkninger. På den baggrund foreslår fagcenteret, at der indføjes følgende 

bestemmelser § 7.3:”De eksisterende faste hegn langs lokalplanområdets nord-

østlige grænse, jf. kortbilag 2, skal bevares og vedligeholdes så det fremstår som et 

minimum 1.80 m fast hegn mod eksisterende sommerhusområde nord for 

lokalplanområde. Eksisterende beplantning skal bevares” og § 7.6: ”Eksisterende 

beplantningsbælte mod Bøjlevejen ved lokalplanområdets østlige grænse, jf. 

kortbilag 2, skal bevares og vedligeholdes så det fremstår som et tæt afskærmende 

hegn. Ligeledes foreslås redegørelsen uddybet vedrørende parkeringsforholdene. 

  

Indsigelse og fagcenterets bemærkninger hertil er vedlagt i bilag. 

  

Fagcenteret vurderer, at der ikke foreligger nye oplysninger, som kan give 

anledning til ændrede anbefalinger i sagen.  

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.F.05.02.01 og kommuneplantillæg nr. 09.70 

vedtages endeligt med de beskrevne tilføjelser i lokalplanens § 7.3 og 7.6 vedr. 

afskærmning.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ida Skov 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2154 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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Bilag 

- 163844-14_v1_Indsigelsesnotat.pdf (dok.nr.165951/14) 

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Poul Eeg Camping, 

Skagen (dok.nr.169324/14) 

Lokalplan SKA.F.05.02.01 Poul Eeg Camping .pdf (dok.nr.157133/14) 

Indsigelse Nordstjernevejs Vejlaug 220714.pdf (dok.nr.192779/14) 
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2. Forslag til lokalplan for sommerhusområde ved Kærstrand, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. november 2012, at der 

igangsættes ny planlægning med henblik på, at fastlægge en retningsgivende vej- 

og udstykningsplan samt at indføre tidssvarende bebyggelsesregulerende 

bestemmelser og at sikre, at der bliver ensartede vilkår indenfor lokalplanens 

samlede område.  

  

Center for Teknik og Miljø har, i samarbejde med Bestyrelsen for I/S Kærstrand, 

udarbejdet forslag 

til lokalplan FRE.S.18.06.0 Sommerhusområde ved Kærstrand, Lerbækvej samt 

forslag til kommuneplantillæg nr. 09.80. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at 

kunne øge bebyggelsens omfang fra en nuværende maksimal bebyggelsesprocent 

på 15 % til en maksimal bebyggelse på 135 m
2
 for hovedbebyggelsen samt et 

udhus/garage på maksimalt 25 m
2
.  

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til 

kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af 

planer og programmer, ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene 

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.S.18.06.01 samt kommuneplantillæg 

nr. 09.80 udsendes i offentlig debat. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Ida Skov 

 

Bilag 

- Lokalplanforslag RR051115.pdf (dok.nr.192658/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8632 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU 
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3. Udvikling af hotelområdet ved Hjorts- og Kokholms hotel i 

Kandestederne - foroffentlighed 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 1. april 2014, at der som led i den 

videre planlægning for området ved Hjorts- og Kokholms hoteller i Kandestederne 

skal iværksættes en foroffentlighedsfase. 

  

Baggrunden er at arkitekt, på vegne af ejerkredsen, ultimo 2012 søgte om tilladelse 

til gennem ny planlægning at ændre anvendelsen af Kokholms Hotel til 

ferielejligheder, og udstykke tilgrænsende arealer til sommerhuse - alternativt 

ferieboliger - samt at udvide hotelkapaciteten på Hjorts Hotel gennem nybyggeri.  

Der er nu udarbejdet et debatoplæg som afgrænser området og beskriver ideerne 

omkring udviklingen af dette område, herunder omfanget af den supplerende 

bebyggelse på Kokholms hotel, udvidelsen af Hjorts hotel, udstykning til nye 

sommerhusgrunde i området, disponeringen af friarealer/natur og udformning af ny 

bebyggelse. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 23 c. kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til 

ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er 

vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne 

forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på 

planlægningsarbejdet. Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en 

kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse 

sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for 

afgivelse af ideer, forslag m.v. 

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at debatfolder fremlægges som led i en 

foroffentlighedsfase i en 5 ugers periode fra 3. december 2014 til den 10. januar 

2015. I foroffentlighedsfasen afholdes borgermøde. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014 

Indstillingen tiltrædes, dog således at høringsperioden forlænges med 2 uger. Der 

afholdes møde den 6. januar 2015 kl. 19.00. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes. 

 

Bilag 

Udvikling af hotelområdet med Hjorts og Kokholms hotel i Kandestederne - 

genoptagelse (dok.nr.59860/14) 

Kandestederne - Rdebatoplæg 05.11.14.pdf (dok.nr.192656/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/5614 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 
  



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 19. november 2014 Side 8 af 30 

 

4. Grøn ordning inden for vindmølleplanlægning - oplæg til 

administrationsgrundlag 

 

Sagsfremstilling 

I december 2011 vedtog Frederikshavn Kommune en vindmølletemaplan med 

henblik på at udlægge arealer til opstilling af vindmøller. I flere af disse områder er 

der nu opstillet og nettilsluttet vindmøller, og kommunen har derfor adgang til midler 

i en ”Grøn Ordning” hos Energinet.dk. 

  

Den grønne ordning er et resultat af ”Lov om fremme af vedvarende energi”, der er 

vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. 

Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi. 

  

Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr. 

MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen. Beløbet øremærkes til 

kommunen, og det er kommunen, der i sidste ende ansøger Energinet.dk om 

udmøntning af midlerne. Frederikshavn Kommunes udbetalingsramme hos 

Energinet.dk er pt. 1.408.000 kr., som udgør beløbene opsparet ved nettilslutning 

af vindmølleprojekterne ved Højstrup og Kragelund. 

  

Der kan søges om midler hos Energinet.dk til følgende formål: 

 Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i 

kommunen og 

 Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på 

at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i 

kommunen. 

Til administration og proces omkring ansøgningerne til Energinet.dk har Center for 

Teknik & Miljø udarbejdet et oplæg til administrationsgrundlag, der findes som bilag 

til dagsordenen. 

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. oplæg til administrationsgrundlag for Grøn Ordning godkendes. 

2. oplægget efterfølgende præsenteres for Distriktsudvalget. 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. november 2014 
Indstillingen tiltrædes, dog således at lokalområdet udvides til 10 km og at mindst 

80 % af midlerne anvendes inden for lokalområdet. Antallet af medlemmer i 

arbejdsgruppen reduceres. 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4359 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædes med bemærkning om, at projekter i 

vindmøllernes nærområde får en fortrinsstilling. 

 

Bilag 

Oplæg til administrationsgrundlag for Grøn ordning (dok.nr.184139/14) 
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5. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - Frederikshavn 

Boligforening - helhedsplan for afdeling 2, Højbo, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen godkender skema C - 

byggeregnskab - vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 2 

(bygningsafsnit 1), Borgmester Hassings Vej 3-11, Frederikshavn. 

  

Byrådet har den 21. marts 2013 godkendt skema B og den 27. marts 2014 har 

byrådet godkendt ekstraarbejder.  

  

Bygherren oplyser, at den endelige anskaffelsessum udgør 36.852.752 kr., som 

fordeles med 20.734.539 kr. på den støttede del af projektet og 16.118.213 kr. på 

den ustøttede del af projektet. 

  

Finansieringen af anskaffelsessummen er sket således: 

  

Støttet realkreditlån 20.748.000 kr. 

Ustøttet realkreditlån 10.243.000 kr. 

Afdelingens egne henlæggelser 500.000 kr. 

Egen trækningsret 2.500.000 kr. 

Lån fra dispositionsfonden 500.000 kr. 

Ufinansieret forbedringsarbejde 2.361.752 kr. 

  

Renoveringen har ikke medført yderligere huslejeforhøjelse i de 24 renoverede 

boliger, udover hvad der blev godkendt i skema A. Projektet anses som et 

forsøgsprojekt i boligafdelingen, og derfor er de finansieringsmæssige 

konsekvenser af budgetoverskridelsen i projektet dækket af tilskud fra 

boligorganisationen. 

  

Huslejen er med virkning fra indflytningsdatoen den 1. december 2014 steget fra 

517 kr./m
2
/årligt til 684 kr. /m

2
/årligt. Efterfølgende er boligerne steget 2,2 % i 

husleje med virkning fra 1. januar 2014. Denne stigning er den normale årlige 

budgetstigning, som har påvirket hele afdelingen.  

  

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i al væsentlighed er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger samt bekendtgørelse 

om støtte til almene boliger.  

  

Byrådet skal, i henhold til den gældende vejledning om støtte til helhedsplaner i 

alment byggeri, godkende skema C.  

  

Byrådet har på møde den 27. marts 2014 godkendt at der stilles garanti for de to 

realkreditlån på henholdsvis 20.748.115 kr. (med 50 % regaranti fra 

Landsbyggefonden) og 10.243.266 kr.  

Der er ikke stillet krav om deltagelse i kapitaltilførsel.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10027 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Økonomiske konsekvenser 

Garantistillelserne påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

indstille til Landsbyggefonden, at  

1. skema C - byggeregnskab – godkendes med de i sagsfremstillingen 

anførte anskaffelsessummer 

2. huslejen på 684 kr. m
2
/årligt godkendes 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 
Anbefales. 
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6. Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget behandlede den 19. august 2014 indstillingen om at udbyde de 

mindre håndværkerydelser i rammeaftaler. Beslutningen var, at sagen genoptages 

efter afholdelse af en høringsrunde med håndværkere og interesseorganisationer i 

samarbejde med Erhvervsrådet. 

Erhvervshus Nord og Ejendomscentret afholdt i fælleskab den 8. oktober 2014 et 

informations- og høringsmøde for ca. 90 interesserede branchefolk. Formål og 

model for rammeaftalerne blev præsenteret og livligt debatteret. Der var en generel 

positiv tilkendegivelse for at Erhvervshus og kommune inviterer og holder et højt 

informationsniveau forud for et udbud. Der var ligeledes en generel forståelse for at 

kommunen jf. udbudspolitikken skal konkurrenceudsætte også de mindre 

håndværksydelser, og dermed imødekommer ønsket om at alle kan byde ind på 

opgaven som ”hus håndværker”.  

Efter mødet var der aftalt en 14 dages høringsperiode, hvor det var muligt at 

fremsende skriftlige høringssvar. Oversigt over afgivne høringssvar kan ses i 

vedlagte bilag 

Efter rådgiveren Tolstrup & Hvilsted samt Ejendomscentrets gennemgang af de få 

indkomne høringssvar, er det ikke vurderingen at de giver anledning til væsentlige 

ændringer af modellen for rammeaftalerne, men snarere nogle faglige 

velbegrundede opmærksomhedspunkter, der bør tænkes ind i udformningen af det 

endelige udbudsmateriale.  

I dialogen og i høringssvarene er der delte holdninger til beløbsgrænser, hvor de 

mindre firmaer samt enkeltmandsfirmaer ser oplægget som passende, mens de 

større firmaer gerne ser beløbsgrænsen for hvornår der laves miniudbud hævet. 

Rammeaftalens dækningsområde er de helt små enkeltstående opgaver, og 

modellen tilsigter at gøre det attraktivt for de helt små firmaer at byde ind. De større 

opgaver vil fortsat blive udbudt i licitation, og er således ikke omfattet af 

rammeaftalerne. For at imødekomme en lokal forankring er det ligeledes 

anbefalingen, at opdele rammeaftalerne i tre geografiske områder Nord, Midt og 

Syd. 

I forhold til medtagne fagområder er der kommet ønske om at medtage 

”tilgængelighed” som fagområde, med levering af platformlifte, elevatorer og 

lodretløftere. Det vurderes ikke at være en håndværkerydelse men en 

vareleverance der kan overvejes at udbyde, som en vareindkøbsaftale. 

 

Indstilling 

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at  

1. Håndværkerydelserne udbydes i rammeaftaler som EU udbud med 

forudgående prækvalifikation. 

2. Der indarbejdes arbejds- og uddannelsesklausuler i rammeaftalerne. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7035 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: ØU 
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3. Ejendomscenteret fastlægger løbetiden af de enkelte rammeaftaler, dog 

maks. 4 år.   

4. De indkomne opmærksomhedspunkter beskrives entydigt i det endelige 

udbudsmateriale. 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 
Økonomiudvalget besluttede vedr. udbud af håndværkerydelser: 

 Op til 25.000 kr. undtages fra udbud 

 25-75.000 kr. udbydes i miniudbud 

 Over 75.000 kr. udbydes i ordinært udbud efter gældende regler 

 

Bilag 

Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser (dok.nr.149592/14) 

Samlet skema med høringssvar - Høringssvar 23.10.2014 NY Kommenteret.docx (dok.nr.190502/14) 
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7. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRND) og 

Norddanmarks EU-kontor 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune fik sammen med øvrige nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland, på anbefaling af KKR og Kontaktudvalget for Nordjylland,d. 6. juli 2014 

fremsendt sag vedrørende etablering af Business Region North Denmark til 

behandling. Sagen omhandlede etablering af et nyt forstærket samarbejde imellem 

de nordjyske kommuner og Region Nordjylland: ’Business Region North 

Denmark – fælles om vækst og udvikling’.  

  

Frederikshavn Kommune tilsluttede sig det nye samarbejde på byrådsmødet den 

27. august 2014, og samtlige nordjyske kommuner samt regions rådet har tilsluttet 

sig det nye samarbejde. Der er nu udarbejdet vedtægter for Business Region North 

Denmark (BRN), som er fremsendt til godkendelse i samtlige nordjyske kommuner 

og regionen.  

  

Samarbejdet etableres ifølge vedtægterne som en forening med de 11 nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland som medlemmer. Foreningen har som formål, at 

give medlemmerne mulighed for at samarbejde om fælles satsninger, som flere 

eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden.Det er videre 

foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og 

styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække 

yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter. 

  

Bestyrelsen består af borgmestrene og regionsrådsformand. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand og op til 3 næstformænd. Kommunaldirektørerne og 

en direktør fra Region Nordjylland udgør direktionen. Der etableres et fælles 

Erhvervsforum, som sparringspartner og rådgiver for bestyrelsen.  Direktionen 

nedsætter et fælles sekretariat. 

  

Der betales et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 

2015 er beløbet 15 kr. pr. indbygger for kommunerne som disponeres således 

 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer 

 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats  

 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter 

efter eget valg 

 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v. 

For Region Nordjylland er kontingentet i 2015 9 kr. pr. indbygger, som disponeres 

således: 

 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles (via Vækstforum) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/12586 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget 

valg 

 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v. 

Derudover bidrager medlemmerne med deltagelse i diverse mødefora samt 

medarbejdertimer til det fælles sekretariat. Medfinansieringen er godkendt i 

kommunerne og Regionen i efteråret 2014 i forbindelse med godkendelse af 

tilslutning til Business Region North Denmark 

  

Fælles regionale enheder 

Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række 

regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Formålet med 

Business Region North Denmark er således at etablere et forum, hvor parterne 

sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder 

hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger. Det er 

endvidere foreningens formål, at synliggøre regionens samlede kompetencer og 

styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække 

yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter. 

  

Norddanmarks EU-kontor 

Norddanmarks EU-kontor er en af de fælles regionale enheder. EU-kontoret er 

aktuelt finansieret af de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg 

Universitet, og har hidtil været organiseret som en del af Aalborg Kommune med 

kontor i Aalborg og Bruxelles.  

  

Fra 1. januar 2015 bliver Norddanmarks EU-kontor etableret som en selvstændig 

forening for de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet 

samt evt. andre uddannelsesinstitutioner i regionen.  

  

EU-kontoret flytter til nye lokaler på NOVI, blandt andet med det formål at opnå et 

tættere samarbejde med særligt Væksthus Nordjylland og AAU Innovation, men 

også for at understrege, at det er en selvstændig forening for de involverede parter. 

AAU Innovation har tilsvarende medarbejdere placeret på EU-kontoret i Bruxelles.  

  

Formålet med EU-kontoret er at 

 repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet, 

 informere og rådgive medlemmerne om EU-forhold, 

 rådgive virksomheder og institutioner i Nordjylland om problemstillinger i 

relation til EU, 

 bidrage til, at virksomheder og institutioner i Nordjylland kan drage fordel af 

de muligheder, EU tilbyder, navnlig med henblik at sætte øget fokus på 

lobbyisme og fundraising, og koordinere denne indsats med lignende 

fundraiser-kontorer i regionen, samt 
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 bidrage til den generelle internationalisering af Nordjylland 

Bestyrelsen for EU-kontoret kommer til at bestå af 5 medlemmer, der udpeges af 

hhv. KKR, Regionsrådet og Vækstforum. Der tilknyttes desuden 3 tilforordnede til 

bestyrelsen fra hhv. regionens, kommunernes og universitets administration. 

Bestyrelsen ansætter en direktør for foreningen. Bestyrelsen mødes årligt med 

bestyrelsen for Business Region North Denmark jf. ovenstående.  

  

I lighed med i dag betales også fremover et årligt kontingent til foreningen i form af 

et fastsat kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet fortsat 2 kr. pr. indbygger for 

kommunerne i lighed med tidligere – Aalborg Kommune betaler dog 9 kr. pr. 

indbygger - Region Nordjylland betaler 6 kr. pr. indbygger. Aalborg Universitet og 

evt. andre uddannelsesinstitutioner betaler et årligt kontingent på 100.000 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. Frederikshavn Kommune godkender vedtægter for foreningen Business 

Region North Denmark (BRN) med ikrafttræden 1. januar 2015 

2. Frederikshavn Kommune godkender vedtægter for foreningen 

Norddanmarks EU-kontor med ikrafttræden 1. januar 2015 

3. Frederikshavn Kommune bevilger 2 kr. pr. indbygger (ca. 122.000 kr.) i 

kontingent til foreningen Norddanmarks EU-kontor i 2015 i lighed med 

nuværende bevilling til EU-kontoret 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 
Anbefales. 

 

Bilag 

Vedtægter - Business Region North Denmark - udsendelse til kommuner og Region oktober 2014 

 (dok.nr.195038/14) 

Vedtægter Norddanmarks EU-kontor - udkast E  (dok.nr.199603/14) 
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8. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om godkendelse 

af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med 

moderniseringsprojekt i boligforeningens afdeling 5 - Fælledbo 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har på mødet den 20. marts 2013 meddelt tilladelse til 

låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med et ustøttet 

moderniseringsarbejde i boligforeningens afdeling 5 ”Fælledbo”. 

  

Projektet omfattede oprindeligt modernisering af badeværelser i maksimalt 100 

gårdhuse, finansieret med et 20-årigt realkreditlån på 9.000.000 kr.  

  

Projektet blev vedtaget på afdelingsmøde den 11. september 2012. 

  

Boligforeningen har i skrivelse af 14. oktober 2014 oplyst, at man ved arbejderne 

med modernisering af badeværelserne har konstateret behov for ekstra arbejder, 

herunder støbning af vægge, for at undgå fremtidige sætningsskader, samt 

udskiftning af kloakker.  

  

Prisen for modernisering inklusiv ekstra arbejder udgør i gennemsnit 115.000 kr. pr. 

badeværelse. Det oprindelige projekt var beregnet til 85.000 kr. pr. badeværelse. 

  

Det ændrede projekt omfatter modernisering af 52 badeværelser til en samlet pris 

på 6.000.000 kr., der ønskes finansieret via et 30-årigt realkreditlån.  

  

Det ændrede projekt er vedtaget på afdelingsmøde den 10. september 2014 og 

medfører månedlig huslejestigning på 68 kr. pr. m
2
 - fra 599 kr. pr. m

2
 til 668 kr. pr. 

m
2
 – svarende til 11,42 %. 

  

I henhold til § 116 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af 

almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse 

udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme. 

  

I henhold til § 76, stk. 4, i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift 

af almene boliger m.v. skal ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge 

af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære 

renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af 

bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til 

kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen 

inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres 

uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller – i henhold til praksis – at låneoptagelse og 

huslejestigning som anført godkendes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21244 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Anbefales. 
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9. Økonomiorientering 

 

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 orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25253 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU 
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10. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurderinger 

 

Sagsfremstilling 

For oktober måned 2014 er der i alt nedlagt 16 stillinger. 

  

Der er foretaget timereduktioner på i alt 16timer 

  

Der er 8 stillinger, som holdes vakante og 6 stillinger er besat ved interne opslag 

eller omplacering. 

  

Der er besat 4 stillinger ved eksternt opslag.  

  

Dette medfører en besparelse på ca. 1,5 mio. i 2014 

  

Alt i alt er der fra marts til oktober måned nedlagt 309,5 stillinger, 40 stillinger har 

været holdt vakante. Der er sket timereduktion med i alt 194 timer. 128 stillinger er 

besat ved omplacering eller internt opslag, mens 47 stillinger er besat ved eksternt 

opslag. 

  

Stillingerne er påført skemaet når endelig opsigelse er effektueret – det vil sige når 

medarbejderen har modtaget den endelige opsigelse fra Frederikshavn Kommune 

eller når opsigelse fra medarbejderens side er modtaget af Frederikshavn 

Kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren for Økonomi og Personale, indstiller sagen til orientering. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Til efterretning. 

 

Bilag 

- Oversigt over ledige stillinger - Oktober 2014.pdf (dok.nr.193467/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6616 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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11. Ansøgning om sponsorstøtte til eliteidrætsudøver i 

forbindelse med landsholdsdeltagelse 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra holdlederen for det danske floorball-landshold om støtte til lokal 

idrætsudøver – Helle Lyng Grønbech – i forbindelse med deltagelse på 

landsholdet. 

  

Konkret drejer det sig om 2 samlinger i Kolding og VM kvalifikation i Letland. 

  

Holdlederen for dansk floorball-landshold søger om 7.000 kr. til støtte til Helle Lyng 

Grønbeck. Begrundet ansøgning vedlægges i bilag. 

  

VM afholdes i december 2015 i Tampere i Finland. For at kunne deltage ved VM 

skal holdene dog først kvalificere sig. Dette gøres ved at spille sig videre fra 

kvalifikationen som afholdes i perioden fra den 2.-8. februar 2015, hvor 24 hold skal 

reduceres til 16. Værtsnationen Finland er direkte kvalificeret, mens de øvrige hold 

skal kæmpe om de sidste 15 pladser. 

Fra de tre europæiske kvalifikationspuljer går de tre bedst placerede hold fra 

puljespillet direkte videre, mens de to bedste 4ere ligeledes går videre. Der er 

således 11 europæiske VM-pladser på spil og 17 nationer som deltager i 

kvalifikationen.  

  

Støtte vil lovligt kunne ydes efter reglerne i Lov om eliteidræt. 

  

De i budget 2014 afsatte midler til sponsorstøtte til eliteidræt er forbrugt – alle som 

støtte til klubber/hold herunder til Frederikshavn Floorball. 

  

Et eventuelt tilskud skal i givet fald finansieres indenfor Økonomiudvalgets samlede 

bevilling.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren fremsender sagen til drøftelse og beslutning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Ansøgningen imødekommes ikke, da klubben tidligere har fået støtte fra 

elitepuljen.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om sponsorstøtte til landsholdsdeltagelse (dok.nr.196381/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21175 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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12. Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene fra 

Julemærkefonden  

 

Sagsfremstilling 

Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene i Danmark. 

Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn i alderen 7-14 år til et ophold på et af 

de 4 Julemærkehjem. Fonden skriver: ”På Julemærkehjemmene giver vi børnene 

sejre, opbygger deres tro på eget værd, og giver dem redskaber til at imødegå 

mobning og isolation”. 

  

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkefonden med 25.000 kr. årligt 

og købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine. Minimumsprisen for køb af 

julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.  

  

Økonomiudvalgets samlede rammer er brugt. Hvis Økonomiudvalget ønsker at yde 

støtte , bør udgiften finansieres indenfor Økonomiudvalgets samlede bevilling.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Ansøgningen imødekommes med det ansøgte. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20617 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: ØU 
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13. Ansættelse af skoleleder ved Skoledistrikt Frederikshavn 

Syd 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen som skoleleder ved Skoledistrikt Frederikshavn Syd er ledig til 

besættelse. 

  

Stillingen har været opslået ledig. 

  

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller et enig ansættelsesudvalg, at Per 

Abrahamsen Hesthaven ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved 

Skoledistrikt Frederikshavn Syd pr. 1. august 2015. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Per Abrahamsen 

Hesthaven ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved Skoledistrikt 

Frederikshavn Syd. 

  

Per Abrahamsen Hesthaven er på nuværende tidspunkt tjenestemandsansat 

skoleleder i Frederikshavn Kommune, hvorfor ansættelse sker uden prøvetid. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8857 

 Forvaltning: CS 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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14. Ansættelse af skoleleder til Skoledistrikt Frederikshavn 

Vest 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen som skoleleder ved Skoledistrikt Frederikshavn Vest er ledig til 

besættelse. 

  

Stillingen har været opslået ledig. 

  

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller et enig ansættelsesudvalg, at Kaj 

Erik Jensen ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved Skoledistrikt 

Frederikshavn Vest pr. 1. august 2015. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Kaj Erik Jensen 

ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved Skoledistrikt Frederikshavn 

Vest. 

  

Kaj Erik Jensen er på nuværende tidspunkt tjenestemandsansat skoleleder i 

Frederikshavn Kommune, hvorfor ansættelse sker uden prøvetid. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 02/1543 

 Forvaltning: CS 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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15. Ansættelse af skoleleder til Skoledistrikt Nord 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen som skoleleder ved Skoledistrikt Nord er ledig til besættelse. 

  

Stillingen har været opslået ledig. 

  

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller et enig ansættelsesudvalg, at 

Gert Grysbæk Nygaard ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved 

Skoledistrikt Nord pr. 1. august 2015. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Gert Grysbæk Nygaard 

ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved Skoledistrikt Nord. 

  

Gert Grysbæk Nygaard er på nuværende tidspunkt tjenestemandsansat skoleleder 

i Frederikshavn Kommune, hvorfor ansættelse sker uden prøvetid. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3560 

 Forvaltning: CS 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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16. Ansættelse af skoleleder til Skoledistrikt Sæby og Opland 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen som skoleleder ved Skoledistrikt Sæby og Opland er ledig til besættelse. 

  

Stillingen har været opslået ledig. 

  

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller et enig ansættelsesudvalg, at 

Anette Jensen Nedermark ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved 

Skoledistrikt Sæby og Opland pr. 1. august 2015. 

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Anette Jensen 

Nedermark ansættes som tjenestemandsansat skoleleder ved Skoledistrikt Sæby 

og Opland 

  

Anette Jensen Nedermark er på nuværende tidspunkt tjenestemandsansat 

skoleleder i Frederikshavn Kommune, hvorfor ansættelse sker uden prøvetid 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 19. november 2014 

Godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 99/1239 

 Forvaltning: CS 

 Sbh: hchr 

 Besl. komp: ØU 
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17. Salg af Havnen 1B, Sæby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/5771 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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18. Tilbud på finansiel leasing af hjemmeplejebiler - 8 

optionsbiler 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 12/6199 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: ØU 
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19. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse 

af ekspropriationshensigt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/16438 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: cakr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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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 
   

 

 
 


