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1.

Forslag til Lokalplan SKA.F.05.03.01 - Tuxenparken, Skagen

og kommuneplantillæg 09.56

Åben sag
Sagsnr: 12/10807
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede 8. januar 2013, at der kunne udarbejdes et
lokalplanforslag på baggrund af en af bygherren udarbejdet revideret
bebyggelsesplan med ændrede adgangs- og vejarealer og tilrettet i forhold til
tidligere klager fra naboejendomme. Dette lokalplanforslag er nu udarbejdet.
Lokalplanforslaget omfatter et område ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej,
Skagen. Lokalplanforslaget er opdelt i et delområde til hotellejligheder med
tilhørende faciliteter og et delområde til ferielejligheder med tilhørende opholds- og
udearealer. Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres op til 75 ferielejligheder
og 20 hotellejligheder. Lokalplanforslaget stiller krav til bebyggelsens placering på
grunden, vej- og adgangsforhold, bygningshøjder, bygningsudformning og
terrænreguleringer.
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammebestemmelser for så vidt angår anvendelsesbestemmelsen. Der er derfor
udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige
overensstemmelse mellem lokalplanforslag og kommuneplan. Tillægget har
betegnelsen Kommuneplantillæg 09.56.
Lokalplanforslaget stiller krav om, at nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri,
som minimum energiklasse 2015.
Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.F.05.03.01 og
kommuneplantillæg nr. 09.56 udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen
Bilag
Bilag 1 - Lokalplanforslag SKA.F.05.03.01. (dok.nr.60678/13)
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Bilag 2 - Referat PMU 8. januar 2013 (dok.nr.1451/13)
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2.

Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 - For et område ved

Margrethevej, Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 12/1666
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 16. august 2011, at påbygning af nuværende
hotelfløj med yderligere en etage kan søges realiseret gennem ny lokalplan, og at
ændret planlægning forestås af ansøger.
Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet
forslag til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 – For et område ved Margrethevej samt
Kommuneplantillæg nr. 09.43.
Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 518-1 zone II, og den nye
lokalplans afgrænsning sammenfaldende med zone II i lokalplan 518-1, som med
lokalplanens endelige vedtagelse udgår. Den resterende del af lokalplan nr. 518 vil
fortsat være gældende.
Turisthotellet på Margrethevej fremstår i dag som en 2-etagers ejendom med fladt
tag. Lokalplanen åbner mulighed for at hotellet kan udvides med en 3. etage med
en maksimal bygningshøjde på 9 meter.
Foruden selve hotellet med tilhørende parkeringsarealer, omfatter lokalplanen en
del at Bovinsgade samt 4 boligejendomme i området. Lokalplanen indeholder
bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området ikke vil ændre karakter
som følge af hoteludvidelsen.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 –
For et område ved Margrethevej, Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43
udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.12.0 - For et område ved Margrethevej, Frederikshavn, samt
tillæg nr. 09.43 til kommuneplanen (dok.nr.62240/13)
Bilag 2 - Referat PMU 16.08.11 (dok.nr.43500/13)
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3.

Forslag til Lokalplan SAE.E.05.25.01 - Erhvervsområde ved

Åben sag
Sagsnr: 13/5138
Forvaltning: CTM
Sbh: laly
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Brinken, Østervrå
Sagsfremstilling
På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 8. maj 2012, fremlægges
forslag til Lokalplan SAE.E.05.25.01 - Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå.
2

Forslaget omfatter et areal på ca. 2.100 m indenfor Lokalplan SAE.1.15.0 og som
er udlagt som grønt område. Formålet med lokalplanen er at ændre arealets
anvendelse fra grønt område til erhvervsformål som kan bebygges, med
tilsvarende bestemmelser, som det øvrige erhvervsområde der omgiver
lokalplanområdet.
Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.E.05.25.01 Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå, udsendes i offentlig debat.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. maj 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.

Bilag
Lokalplanforslag SAE E 05 06 01- Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå (dok.nr.61395/13)
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4.

Orientering om erhvervstiltag

Sagsfremstilling
Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik

Åben sag
Sagsnr: 12/8265
Forvaltning: UE
Sbh: JEJK
Besl. komp: ØU

på jobskabelse og udvikling af kommunen.


Statistik over antal beskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn Kommune



Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige
ledighedsgrupper

Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Til efterretning.

Bilag
Bilag 1 - Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn.pdf (dok.nr.68193/13)
Bilag 2 - Prognose til ØU - opdateret 3-5-2013 (dok.nr.64996/13)
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5.

Beslutning om Ungeenhedens etablering

Sagsfremstilling
Det er som bekendt politisk besluttet, at der skal etableres en robust og
helhedsorienteret Ungeenhed i Frederikshavn Kommune, som tager afsæt i den
unge.

Åben sag
Sagsnr: 12/4570
Forvaltning: CUTU
Sbh: beto
Besl.
komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR

Ungeenhedens styregruppe og projektchef har i samarbejde med BDO gennemført
en proces med det formål at afgrænse Ungeenhedens målgrupper, opgaver og
budget samt at udarbejde mål og rammer for Ungeenhedens organisering,
faglighed, ledelse, styring, kultur mm.
Den nu afsluttede proces har været grundig og dialogbaseret og bygger blandt
andet på en lang række interviews med berørte centre og med inddragelse af såvel
ledelser og medarbejdere i disse centre. Der har været afholdt møder i MEDsystemet, fælles arrangementer på tværs af berørte centre, der er blevet udsendt
nyhedsbreve, foretaget beregninger og analyser mm. Inputs i processen har
løbende været drøftet i Ungeenhedens styregruppe og Ungeenheden har været
drøftet i den tværgående chefgruppe og i Direktionen.
Dette er i korte træk baggrunden for de anbefalinger, der nu foreligger i BDO’s
endelige rapport ”Frederikshavn Kommune. Etablering af Ungeenheden, 18. april
2013”. Rapporten er vedlagt dagsordenen og den er også blevet præsenteret på
byrådets temamøde den 24. april 2013. Det fremgår blandt andet af rapporten, at:


fokus er på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og ressourcer for unge
mellem 15-25 år for hvem, der er progressionsperspektiv i forhold til
uddannelse og beskæftigelse



de afgivende centre er Center for Familie, Center for Undervisning og
Tværgående Ungeindsats, Center for Arbejdsmarked, Center for Socialog Sundhedsmyndighed samt Center for Handicap og Psykiatri



der anbefales, at Ungeenheden får en samlet, tværfaglig medarbejderstab
svarende til ca. 75 fuldtidsnormeringer



der anbefales, at Ungeenheden får en teambaseret organisering med
fokus på en smidig, tværfaglig samt helheds- og handlingsorienteret
sagsbehandling



der anbefales et tæt og forpligtende samarbejde mellem Ungeenheden og
øvrige kommunale centre, ungdomsuddannelserne samt erhvervsliv og
lokalsamfund



der anbefales, at Ungeenheden etableres med afsæt i principperne for
effektbaseret styring

Økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et senere møde i
politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd
Rapporten har været drøftet i de relevante MED-udvalg, blandt andet på baggrund
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af et fælles orienteringsmøde. Rapporten har også været drøftet i Handicaprådet.
Af tidsmæssige årsager formidles MED-udvalgenes og Handicaprådets udtalelser
til udvalgene i forbindelse med udvalgets møde.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget
1. drøfter rapporten ”Frederikshavn Kommune – Etablering af Ungeenheden,
18. april 2013”
2. godkender rapportens anbefalinger
3. anbefaler rapporten overfor Økonomiudvalget og byrådet
4. anbefaler, at økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et
senere møde i politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013
Der udarbejdes administrativt høringssvar.
Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant
Irene Hjortshøj
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013
1. Rapporten drøftet
2. Godkendt
3. Anbefales
4. Anbefales

Beslutning Socialudvalget den 8. maj 2013
1: Drøftet
2: Godkendt
3: Anbefalet
4: Anbefalet
Peter E. Nielsen og Carsten Sørensen deler bekymringen i Handicaprådets
høringssvar.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013
Rapporten blev drøftet og indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at
aldersafgrænsningen for så vidt angår gruppen op til 30 år endeligt vurderes i
evalueringsperioden. Målgruppeafgrænsningen for så vidt angår forsikrede ledige
vurderes ligeledes i evalueringsperioden.

Økonomiudvalget - Referat - 22. maj 2013

Side 11 af 33

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
1) Drøftet
2) Godkendt
3) Anbefales
4) Anbefales
Fraværende: Mogens Brag
Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i de politiske fagudvalg har BDO fremsendt en redaktionel justeret
rapport pr. 12. maj 2013 vedrørende etablering af Ungeenheden. Samtidig har
BDO sendt notat af 12. maj 2013 om overførsel af administrative ressourcer til
Ungeenheden.
Materiale er vedhæftet dagsordenen.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.
Peter E. Nielsen er bekymret for den yderligere opsplitning af det specialiserede
område.

Bilag
Bilag 1 - BDO rapport Frederikshavn Kommune - Etablering af Ungeenheden (dok.nr.60956/13)
Bilag 2 - Samlede høringssvar og tilkendegivelser vedr rapport etablering af
ungeenhed.pdf (dok.nr.69476/13)
Bilag 3 - Notat administrative ressourcer - Ungeenhed (dok.nr.69874/13)
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6.

Ansøgning om tilskud til anskaffelse og montering af

mastekran - Skagen Sejlklub

Åben sag
Sagsnr: 13/8215
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Skagen Sejlklub søger om tilskud til anskaffelse og montering af
mastekran. Bestyrelsen søger Økonomiudvalget om et tilskud på mellem 30 50.000 kr.
Der findes i dag ikke nogen fast kran eller ophalebedding, der kan anvendes til søeller landsætning af sejlbåde. Bestyrelsen oplyser, at en mastekran vil være til stor
nytte for de lokale sejlere, men at det også vil være en stor hjælp for de mange
fremmede sejlere, der ikke i dag har mulighed for på en let måde, at få
”mastehjælp” i Skagen.
Sejlklubbens bestyrelse har gennem lang tid undersøgt markedet for mastekraner
og er nået frem til, at den ønskede mastekran inkl. montering mm. kommer til at
koste ca. 300.000 kr.
Havnen har godkendt kranens placering og sejlklubben vil stå for etableringen,
løbende drift og vedligeholdelse, samt gennemførelse af en årlig kontrolinspektion
af sikkerhedsforholdene og betaling af alle dermed forbundne udgifter.
Skagen Sejlklub har søgt en række fonde og er også selv indstillet på at yde en
rimelig selvfinansiering, anslået mellem 75 – 100.000 kr. af den totale udgift på ca.
300.000 kr.
Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan beløbet
finansieres af dispositionskontoen. Der er pt. 190.000 kr. på kontoen, der ikke er
disponeret.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Ansøgningen imødekommes ikke.
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7.

Ansøgning om økonomisk støtte/samarbejde - Arrangørerne

af Cup No. 1

Åben sag
Sagsnr: 13/9144
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Arrangørerne af Cup No. 1 søger om et tilskud på 150.000 kr. eller alternativt en
underskudsgaranti på samme beløb. Som modydelse får Frederikshavn Kommune
blandt andet sit logo på de 750 hjælpertrøjer, som er meget synlig især under, men
også efter turneringen.
Cup No. 1 er en international fodboldturnering for ungdomshold, som hvert år siden
1984 er blevet afviklet i uge 28 i Frederikshavn. Cup No. 1 har 30 års jubilæum i år.
Turneringen er indtil 2011 blevet afviklet under navnet Dana Cup. 500 – 750
frivillige arbejder med arrangementet.
Cup No. 1 samarbejder med agenter i hele verden. Gennemsnitlig deltager 250
hold svarende til ca. 4.500 spillere og ledere samt omkring 7.000 medrejsende
forældre, søskende med flere. Hoteller, campingpladser og vandrehjem meldte
også i 2012 om alt udsolgt i uge 28. Turneringen genererer en stor omsætning i
Frederikshavn kommune.
I 2012 nåede Cup No. 1 ikke over 200 hold, men det lykkedes at vende fire års
tilbagegang til en lille stigning i deltagerantallet. Det ser ud til, at den udvikling
fortsætter i år, hvor Cup No. 1 blandt andet har 18 tilmeldte hold fra USA, ligesom
der kommer deltagere fra lande som Spanien, Argentina, Mexico, Brasilien,
Marokko, Polen, Tyskland, Norge og Sverige.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 150.000 kr. som
underskudsgaranti til Cup No. 1. Udgiften foreslås afholdt af de i budgettet optagne
projektstøttemidler.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Godkendt med 150.000 kr. som underskudsgaranti, underskud beregnet som
resultat før afskrivninger.

Bilag
Budget Cup no. 1 (dok.nr.68607/13)
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8.

Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen

2013-2014 for Frederikshavn White Hawks - Elite Nord
Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 13/9267
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund
- landets bedste række. I den afsluttede sæson 2012-2013 blev holdet nr. 2 i
slutspillet om det danske mesterskab og var i pokalfinalen.
Selskabet anfører, at Frederikshavn White Hawks er det sportshold i hele
Vendsyssel, der trækker flest tilskuere til sine hjemmekampe og har Vendsyssels
største erhvervsklub med næsten 300 medlemmer.
Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de
lokale medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal
Frederikshavn.
Selskabet tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2013-2014 på 350.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo herre- og dameholdets spilledragter og der vil
være logoreklame i spillehallens syd- og nordgavl samt reklame i isen bag målet i
den nordlige ende. Frederikshavn Kommune vil endvidere blive profileret i
kampannoncer og kampprogrammer.
Frederikshavn Kommune har i 2012 indgået sponsoraftale med 250.000 kr. for
sæsonen 2012/2013.
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte 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 TV,
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
Der er i 2013 budgetmæssigt afsat 684.770 kr. til sponsorering på
eliteidrætsområdet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget – med baggrund i den vedtagne
politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger – at
der for sæsonen 2013-2014 indgås en sponsoraftale på 250.000 kr. med klubben,
og at det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)
svarende til sponsoratets størrelse.
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2013 optagne beløb til sponsoraftaler på
Økonomiudvalget - Referat - 22. maj 2013
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eliteidrætsområdet.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Godkendt.

Økonomiudvalget - Referat - 22. maj 2013

Side 16 af 33

9.

Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen

2013-2014 - Vendsyssel Elite Badminton

Åben sag
Sagsnr: 13/7359
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Vendsyssel Elite Badminton spiller i Badminton-ligaen under Dansk Idræts-Forbund
- landets bedste række. I den afsluttede sæson 2012-2013 blev holdet nr. 4 i
slutspillet om det danske mesterskab.
Klubben anfører, at man har skabt et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker
talentfulde spillere fra andre byer i Jylland.
Som Nordjyllands eneste ligahold får holdet omfattende omtale i de lokale medier
TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn. TV3 Sport
1, (landsdækkende) har i den seneste sæson sendt fra flere af klubbens kampe
direkte, ligesom der har været klip og omtale på TV3 Sport 1 og på Badminton
Danmarks webside.
Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2013-2014 på 250.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil være
bandereklame i hallen under kampe. Frederikshavn Kommune vil endvidere blive
profileret i kampannoncer og kampprogrammer.
Frederikshavn Kommune har i 2012 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 kr.
for sæsonen 2012/2013.
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte 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 TV,
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
Der er i 2013 budgetmæssigt afsat 684.770 kr. til sponsorering på
eliteidrætsområdet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget – med baggrund i den vedtagne
politik og de vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger – at
der for sæsonen 2013-2014 indgås en sponsoraftale på 200.000 kr. med klubben
og at det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)
svarende til sponsoratets størrelse.
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2013 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Økonomiudvalget - Referat - 22. maj 2013

Side 17 af 33

Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Godkendt.
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10. Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
2013-2014 - Vendsyssel Håndbold

Åben sag
Sagsnr: 13/6733
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Vendsyssel Håndbold søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 20132014.
Vendsyssel Elite Badminton spiller i 1. division damer - landets næstbedste række.
Klubben tilbyder en sponsoraftale på 100.000 kr. Som modydelse påføres
kommunens logo og Palmestrandens logo på opvarmningstrøjen. Palmestrandens
logo påføres spilledragten. Frederikshavn Kommune og Palmestranden vil
herudover løbende blive profileret på forskellig vis.
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet
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 TV,
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
Der er i 2013 budgetmæssigt afsat 684.770 kr. til sponsorering på
eliteidrætsområdet.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget - med baggrund i den vedtagne
politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger - at der
for sæsonen 2013-2014 indgås en sponsoraftale på 100.000 kr. med Vendsyssel
Håndbold med modydelser som tilbudt.
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2013 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Godkendt.
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11. Ansøgning om finansiering af relief til at ære udsendte
soldater

Åben sag
Sagsnr: 13/8457
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Operativt Logistisk Støttecenter Frederikshavn (OPLOG FRH) spørger, om
Frederikshavn Kommune vil være med til at finansiere et relief, hvis formål er at
ære de, som har været udsendt i tjeneste. Relieffet tænkes indviet ved flagdag den
5. september 2013.
Relieffet koster 100.000 kr. og foreslås finansieret af Frederikshavn Kommune.
Sokkel i granit 28.000 kr. og transport 20.000 kr. finansieres af Flådestationen.
Hvis Økonomiudvalget siger ja, vil der blive lavet en messingplade med
indgravering, hvor det fremgår at kunstværket er skænket af Frederikshavn
Kommune.
Relieffet skal placeres på OPLOG FRH matrikel.
Der er pt. 190.000 kr. på dispositionskontoen og 109.000 kr. på
markedsføringskontoen der ikke er disponeret.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Ansøgningen imødekommes ikke.
Bilag
Forslag skulptur_2013 (dok.nr.59315/13)
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12. Økonomisk status pr. 31. marts 2013 - Økonomiudvalgets
område

Åben sag
Sagsnr: 13/4697
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Økonomicenteret sender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. marts
2013 for Økonomiudvalgets område til orientering.
Den indeholder beskrivelse til den overordnede økonomiske status på drift, anlæg
og puljer til tværgående formål for udvalgets område. Til hvert af disse områder er
der ligeledes tilknyttet korte overordnede kommentarer, som beskriver områdets
økonomiske stade.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den økonomiske status pr.
31. marts 2013 tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Til efterretning.

Bilag
Økonomisk status pr. 31. marts 2013 - Økonomiudvalget (dok.nr.69548/13)
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13. Økonomisk status pr. 31. marts 2013 - Frederikshavn
Kommune

Åben sag
Sagsnr: 12/12199
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges økonomisk status pr. 31. marts 2013 for Frederikshavn
Kommune.
Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Til efterretning.

Bilag
Frederikshavn Kommune - Økonomisk status pr. 31.03.13 (dok.nr.64930/13)
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14. Statusrapport 2012 på forsikringsområdet
Sagsfremstilling
Forsikringsmæglerfirmaet Willis sender til orientering statusrapport 2012 på

Åben sag
Sagsnr: 13/1058
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

forsikringsområdet for Frederikshavn Kommune.
Rapporten beskriver forsikringspolitikken, uforsikrede risici, væsentlige skader og
skadestatistik, risikoomkostninger og risikostyring (skadeforebyggelse).
På skadesområdet har der samlet været et fald i udgifterne fra 3.988.512 kr. i 2011
til 3.023.328 kr. i 2012.
På arbejdsskadeområdet har der været en stigning i udgifterne fra 7.096.658 kr. i
2011 til 8.896.996 kr. i 2012.
Selvforsikring af arbejdsulykker medfører – udover ”løbende” betaling af
forsikringspræmie til katastrofeforsikring, erstatninger, behandlingsudgifter og
lovpligtige bidrag – forpligtelse til at yde erstatninger i ikke afgjorte skadesager og
rentesager (afgjorte skadesager med ”løbende” udbetaling over en årrække).
Denne forpligtelse er af Willis opgjort til / vurderet til 13.964.000 kr.
Udgifter som anført (arbejdsskadeforpligtelsen) må forventes afholdt/udbetalt af
kommunen helt eller delvist over de næste ca. 30 år, og vil indgå i kommunens
”løbende” betalinger i de aktuelle år.
Indstilling
Direktionen indstiller, at rapporten tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Til efterretning.

Bilag
Statusrapport 2012 - Statusrapport 2012.pdf (dok.nr.67063/13)
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15. Forsikringsudbud 2013 eller forlængelse af eksisterende
kontrakter

Åben sag
Sagsnr: 13/1058
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune var i 2010 i EU-udbud med kommunens forsikringer. I
forbindelse hermed blev der indgået forsikringskontrakter for en 3-årig periode med
mulighed for forlængelse i 1 eller 2 år.
Kommunens forsikringsmægler Willis har udarbejdet en vurdering af, hvorvidt
kommunen bør forlænge de eksisterende aftaler eller foretage forsikringsudbud.
Den samlede skadeudvikling for hele forsikringsområdet udviser uændrede eller
stigende udgifter for forsikringsselskaberne siden udbuddet i 2010. Det konkluderes
på denne baggrund, at skadeudviklingen ikke indikerer, at præmieniveauet for
nogen af områderne vil falde ved et nyt forsikringsudbud.
Frederikshavn Kommune opnåede ved forsikringsudbuddet i 2010 en samlet
præmiebesparelse på 44%, så kommunens nuværende præmieniveau er i forvejen
lavt.
Willis anbefaler, at Frederikshavn Kommune forlænger de nuværende
forsikringskontrakter med yderligere 2 år og dermed først gennemfører nyt udbud i
2015.
Indstilling
Direktionen indstiller, at de nuværende forsikringskontrakter forlænges med
yderligere 2 år.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Godkendt.

Bilag
Forlængelse eller udbud - Forlængelse eller udbud.pdf (dok.nr.67068/13)
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16. Årsregnskab 2012 - Strandby Varmeværk a.m.b.a.
Sagsfremstilling
Strandby Varmeværk a.m.b.a. sender selskabets årsregnskab 2012 til orientering.

Åben sag
Sagsnr: 13/7364
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. februar 2013.
Regnskabet udviser et underskud på 962.480 kr. ud af en nettoomsætning på
15.508.186 kr.
I henhold til Lov om varmeforsyning, kan der i varmeprisen indregnes alle
nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen.
Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid
udgøre 0 kr. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og
de fakturerede indtægter. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i
balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det
efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.
Selskabets anlægsaktiver udgør 32.059.961 kr. og omsætningsaktiver 4.903.837
kr., ialt 36.963.798 kr. Gældsforpligtelser udgør 36.088.634 kr. Egenkapitalen er
herefter 875.164 kr.
Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold.
Frederikshavn Kommune har ydet garanti for varmeværkets lån i KommuneKredit.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at årsregnskabet tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Til efterretning.
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17. Ansøgning om ændring af formål med kommunegarantier Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Åben sag
Sagsnr: 13/9349
Forvaltning: ØKC
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Dybvad Varmeværk a.m.b.a. har ved brev af 17. april 2013 søgt om ændring af
formålet med 2 tidligere afgivne kommunegarantier.
De 2 afgivne kommunegarantier til Dybvad Varmeværk er afgivet af byrådet på
følgende datoer og formål:


30. maj 2012 til en investering på 1,8 mio. kr. til udskiftning af alle
forbrugsmålere i Dybvad



5. november 2012 til en investering på 1,2 mio. kr. til udvidelse af
gadeledning

Dybvad Varmeværk oplyser, at der er en samlet mindreudgift på de 2 projekter på
625.000 kr. Dette betyder, at kommunens forpligtigelse i form af garantistillelserne
også vil blive reduceret tilsvarende.
Dybvad Varmeværk ønsker, at denne resterende del af kommunegaranti skal
overføres og bruges i forbindelse med finansiering af projektet nyt soft og teknik
edb anlæg, der blev igangsat i 2010 og som er ved at blive færdiginstalleret på
nuværende tidspunkt. Dette projekt beløber sig til 855.739 kr.
Det anføres, at ansøgningen blandt andet skal ses i lyset af, at værket til tider har
en stram likviditet, samt at der med overførsel ikke vil ske en udvidelse af de
allerede stillede garantier, men blot at de formål, som garantierne er stillet til brug
for, ændres til at også at omfatte soft og teknik edb anlægget.
Ved at overføre den ikke udnyttede kommunegaranti på 625.000 kr. til projektet soft
og teknik edb anlægget kan Dybvad Varmeværk få en lavere ydelsesomkostning til
finansiering af dette anlæg. Der er tale om en delvis dækning af dette projekt, idet
restfinansieringen på ca. 230.000 kr. skal finansieres uden kommunegaranti.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at den ikke
udnyttede kommunegaranti på 625.000 kr. overføres til projektet soft og teknik edb
anlægget.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.
Bilag
Ansøgning fra Dybvad Varmeværk Amba (dok.nr.66713/13)
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18. Ansøgning om dispensation for dækning af lejetab via
dispositionsfonden - Lejerbo Frederikshavn, Gærum

Åben sag
Sagsnr: 13/7969
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Lejerbo Frederikshavn søger om godkendelse af, at boligorganisationen fritages for
dækning af lejetab i boligorganisationens afdelinger, idet de disponible midler i
dispositionsfonden ikke opfylder lovens minimum.
I regnskab 2012 udgjorde de disponible midler 791 kr. pr. lejemål. Lejemålene skal
hvert år henlægge til dispositionsfond indtil denne udgør 4.391 kr. pr.
lejemålsenhed (2012-niveau).
I Lejerbo Frederikshavns afdeling 543-0 og 543-1 har der i 2012 været lejeledighed
svarende til 28.496 kr. Dispositionsfondens disponible del udgør 17.391 kr.
Afdelingerne har budgetmæssigt indregnet henlæggelser, der vurderes at kunne
dække lejetab.
I henhold til § 41 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af
almene boliger mv. dækker dispositionsfonden tab - herunder forbrugsafhængige
udgifter - ved en almen boligorganisations drift, som skyldes ledighed. Hvis
dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimum pr.
lejemålsenhed, eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunalbestyrelsen
godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende,
at Lejerbo Frederikshavn meddeles dispensation fra lovgivningens krav om
dækning af lejetab via boligorganisationens dispositionsfond således, at lejetab
indtil videre dækkes via afdelingernes henlæggelser.
Dispensationen gælder indtil boligorganisations dispositionsfond når
minimumbeløbet som anført i lovgivningen.
Beslutning Økonomiudvalget den 22. maj 2013
Anbefales.
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19. Havneudvidelsesprojekt - Skagen Havn, Ansøgning om
kommunegaranti for lån

Økonomiudvalget - Referat - 22. maj 2013

Lukket sag
Sagsnr: 12/10427
Forvaltning: UE
Sbh: LISG
Besl. komp: ØU/BR
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20. Valg af totalentreprenør og godkendelse af låneoptag i
interessentskabet, Sundhedshus Sæby
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Lukket sag
Sagsnr: 10/10681
Forvaltning: CSÆ
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/ØU/BR
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21. Købstilbud for ejendommen Nordre Strandvej 10, Ålbæk

Lukket sag
Sagsnr: 13/859
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: ØU
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22. Opførelse af ny hal ved Nordstjerneskolen

Lukket sag
Sagsnr: 13/9494
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU
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23. Forespørgsel om køb af erhvervsgrund ved Brinken,
Østervrå
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Lukket sag
Sagsnr: 12/321
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR

Side 32 af 33

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:
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