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1.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.05.01.01 - Skagen

Åben sag
Sagsnr: 11/9835
Forvaltning: CTM
Sbh: laly
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Kolonihave
Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.F.05.01.01 Skagen Kolonihave har været fremlagt i
offentlig høring i 8 uger, fra den 3. oktober til den 28. november 2012.
Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet areal på ca. 4,9 ha, som indeholder
knapt 100 kolonihavehuse.
Områdets bebyggelsesregulerende bestemmelser reguleres i dag alene via en
deklaration og lokalplanen skal erstatte deklarationen og sikre mere detaljerede og
tidssvarende bestemmelser for området, herunder give mulighed for at udvide
2

2

kolonihavehusene fra nuværende 30 m til 50 m .
I offentlighedsperioden er der indkommet et ønske fra Skagen Kolonihaveforening
om, at overdækkede terrasser undtages fra at blive medregnet i
bebyggelsesprocenten. Derudover har ejeren af naboejendommen forespurgt om
mulighed for at udvide området med kolonihaver mod vest. Der henvises til bilagte
høringsnotat med centerets bemærkninger og anbefalinger.
Miljømæssige konsekvenser
Afgørelsen om at lokalplanforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering er ikke
blevet påklaget.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.05.01.01 Skagen
Kolonihave vedtages med den i høringsnotatet anbefalede justering.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013
Indstillingen tiltrædes.
Supplerende sagsfremstilling Til Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 8. januar 2013 har Center
for Teknik og Miljø konstateret, at der er indgået en rettidig klage over kommunens
afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, hvilket
således ikke er i overensstemmende med det i sagsfremstillingen anførte. Naturog Miljøklagenævnet har nu afsluttet klagesagsbehandlingen og afgjort, at
kommunen har truffet en korrekt afgørelse vedrørende miljøscreeningen og afvist
klagen og klagesagen er således nu afsluttet. Plan- og Miljøudvalgets medlemmer
er via mail den 14. januar 2013 blevet forelagt sagen og på det grundlag har Planog Miljøudvalgets medlemmer fastholdt indstillingen til Økonomiudvalget og byrådet
om lokalplanens endelige vedtagelse.
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.05.01.01 (dok.nr.315/13)
Bilag 2 - Høringsnotat LP SKA.F.05.01.01 (dok.nr.149810/12)
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2.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.BE.11.01.01 - Bolig- og

erhvervsområde Elmevej, Ålbæk

Åben sag
Sagsnr: 12/6703
Forvaltning: CTM
Sbh: laly
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 og forslag til kommuneplantillæg 09.41 for et
bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk, har været i offentlig høring i 8 uger, fra
den 3. oktober til den 28. november 2012.
I offentlighedsperioden er der indkommet 1 samlet indsigelse underskrevet af 31
personer som udgøres af naboer og omboende. Indsigelse og centerets
bemærkninger hertil kan ses af bilagte høringsnotat.
Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at fastlægge bestemmelser for
udvidelse af lagerfaciliteterne i tilknytning til den eksisterende virksomhed ”Netop”
beliggende Elmevej 4, Ålbæk.
Lokalplanområdet omfatter ejendommen Elmevej 4, Ålbæk, har et grundareal på
2

2.806 m og er beliggende i den vestlige del af Ålbæk by. Området omgrænses til
alle sider af boligbebyggelser og tilgrænser kommunevejen Elmevej mod syd.
Lokalplanforslaget skal fastlægge bestemmelser for udvidelse af virksomhedens
2
lagerbygning med netto 115 m .
Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.41, som overfører området til
blandet bolig- og erhvervsområde og fastlægger nye bestemmelser vedrørende
erhvervsdelen.
Miljømæssige konsekvenser
Frederikshavn Kommunes afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke skal
miljøvurderes, er blevet påklaget og behandles nu i Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagen og behandlingen heraf har ikke opsættende virkning for planforslagets
endelige vedtagelse.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.BE.11.01.01 vedtages
endeligt
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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Bilag
Bilag 1 - LP SKA.BE.11.01.01 (dok.nr.151007/12)
Bilag 2 - Høringsnotat LP SKA.BE.11.01.01 (dok.nr.150289/12)
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3.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 09.48 -

Udpegning af potentielle områder til placering af fælles
biogasanlæg

Åben sag
Sagsnr: 10/8283
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 09.48 har været udsendt i offentlig høring i
perioden fra den 3. oktober til den 28. november 2012, hvilket har afstedkommet
indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af december
2012. Hovedparten af indsigerne argumenterer for, at der i stedet skulle udpeges
andre områder i kommunen til placering af et fælles biogasanlæg.
Kommuneplantillægget er en temaplan, der udpeger to bruttoområder, og der kan
ikke med baggrund i tillægget opføres et biogasanlæg. Dette kræver udarbejdelse
af en lokalplan og nyt kommuneplantillæg med tilhørende offentlighedsfaser.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillæg 09.48 vedtages
endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotatet.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Endelig vedtagelse af KP tillæg 09.048 (dok.nr.153624/12)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat Kpl Tillæg 09.48 (dok.nr.153605/12)
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4.

Udbud - Ny administration, Ørnevejens Skole

Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 12/484
Forvaltning: EJDC
Sbh: pemu
Besl. komp: ØU

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2012 at annullere nyligt afholdte
udbud for renovering af Ørnevejens Skole og endvidere, at Direktionen foranlediger
et nyt udbud.
Arbejdet med at forberede den videre udbudsproces er iværksat og Direktionen
foreslår de i indstillingen grundlæggende forudsætninger.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at følgende
grundlæggende forudsætninger for den videre udbudsproces godkendes:
1. At der i udbuddet ikke indgår og medregnes administrative arbejdspladser
fra Skagen Rådhus
2. At følgende arbejdspladser med administrative arbejdspladser indgår:
a.

Sæby Rådhus

b.

Aalborgvej 93, Sæby

c.
d.

Fasanvej, Frederikshavn
Værkergrunden, Frederikshavn

3. At Direktionens forslag til udbudsproces og udbudsmateriale forelægges
Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Et flertal godkender indstillingen.
Bjarne Kvist kan ikke tiltræde, ønsker ikke fornyet udbud.
Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af ny finansieringsoversigt, og der
arrangeres informationsmøde for byrådet.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Referat Økonomiudvalget 12. december 2012 (dok.nr.148731/12)
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5.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Kjelds Sø,

Østervrå

Åben sag
Sagsnr: 12/9695
Forvaltning: UE
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Kjeld Pedersen søger om tilskud på 29.000 kr. til forskønnelse af Kjelds Sø
herunder blandt andet blomsterbede, flisebelagt terrasse og nyt funktionelt hegn
omkring søen.
Kjelds Sø er beliggende i Østervrå. Der har gennem mange år været offentlig
adgang til den privatejede sø og de grønne arealer omkring søen. Kjeld Pedersens
interesse er således, at søen skal være til glæde for alle byens borgere.
Drift og vedligehold står ansøger for.
Projektet har et budget på 38.000 kr. Heraf er der frivilligt arbejde for 9.000 kr.
Projektet har ikke søgt tilskud fra LAG-Vendsyssel.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 9.500 kr. svarende til 25 % af
projektets samlede budget, fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen
til Kjelds Sø.
Beslutning Distriktsudvalget den 15. november 2012
Helle Madsen orienterede om ansøgningens indhold.
Grundet den særlige store glæde og gavn, som Kjeld Sø har for borgerne i
Østervrå, især de mange børn, anbefaler Distriktsudvalget overfor
Økonomiudvalget, at der bevilges det fulde anførte beløb på 29.000 kr. til nyt hegn
omkring søen mm, for især at sikre børnenes sikkerhed ved søen.
Beløbet bevilliges forudsat at Kjelds Sø fortsat vil være offentlig tilgængelig.
Beløbet finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 29.000 kr. vil der samlet være 145.142
kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler på kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen. Heraf er der 75.142 kr. tilbage af de midler, som kan søges
af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel.
Fraværende: Anni Andersen, Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller, Ulla
Søndergaard Ohrt, Alice Schneider, Ove Christensen, Anders Broholm
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Der bevilges et tilskud på 29.000 kr.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
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Ansøgning til Distriktsudvalget - Kelds Sø, Østervrå (dok.nr.125963/12)

Økonomiudvalget - Referat - 23. januar 2013

Side 12 af 42

6.

Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Alle Mand

af Huse

Åben sag
Sagsnr: 12/9697
Forvaltning: CUE
Sbh: lssc
Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for Alle Mand af Huse søger om tilskud på 50.000-75.000 kr. til
forprojektet for Alle Mand af Huse 2014.
Forprojektet skal afdække muligheder og være igangsætter for fællesprojektet Alle
Mand af Huse.
Alle Mand af Huse er et fællesprojekt med Hjørring Kommune og kommunernes i
alt 61 landsbyer.
Projektet har fokus på at synliggøre landdistrikternes kvaliteter med det formål at
skabe udvikling og bosætning i lokalområderne. Alle lokalområder byder ind med
aktiviteter og viser deres unikke steder frem for deltagerne i Alle Mand af Huse,
som går, cykler, løber, sejler, rider fra sted til sted på deres tur gennem
landdistrikterne.
Alle Mand af Huse afvikles i uge 31 i 2014.
Distriktsudvalget har prioriteret Alle Mand af Huse som et fællesprojekt.
LAG-Vendsyssel har bevillget 50.000 kr. til forprojektet, herudover er der frivillig
arbejdskraft i Frederikshavn og Hjørring Kommunes landsbyer for 61.000 kr.
Det forventes at Hjørring Kommune byder ind med et matchende beløb på 50.00075.000 kr.
Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 50.000-75.000 kr. matchende
et tilsvarende beløb fra Hjørring Kommune.
Tilskuddet bevilges fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til
forprojektet for Alle Mand af Huse.
Beslutning Distriktsudvalget den 15. november 2012
Sagen blev drøftet.
Helle Madsen og Betty Steglich-Petersen orienterede om positive tilkendegivelser
fra mødet i Hjørring den 6.november. Vi afventer endelig tilbagemelding fra
Landsbyforum i Hjørring.
Gitte Mortensen fremlagde turistmateriale til inspiration. Et 2-siddet turistblad med
optegnelse af ruter og kort info om seværdigheder. Turistbladet afrives fra stor blok
i formatet A3.
Eksempel fra Skagen og Sæby er vedhæftet referatet som bilag. Der henvises
desuden til bilag under pkt. 2 – Godkendelse af referat fra mødet den 26.sept.
2012.
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Betty påpegede vigtigheden i at have turistforeningerne med i projektet også.
Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 50.00075.000 kr. til forprojektet for Alle Mand af Huse, matchende et tilsvarende beløb fra
Hjørring Kommune. Tilskuddet finansieres af kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.
Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på maks. 75.000 kr., vil der samlet være
70.142 kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til
medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Heraf er der 70.142 kr. tilbage af de
midler, som kan søges af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel.
Fraværende: Anni Andersen, Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller, Ulla
Søndergaard Ohrt, Alice Schneider, Ove Christensen, Anders Broholm
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Der bevilges et tilskud på 50.000 kr.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Alle Mand af Huse - ansøgning, budget (dok.nr.129017/12)
Bilag 2 - Alle Mand af Huse - Projektbeskrivelse (dok.nr.126037/12)
Bilag 3 - Sæby og Skagen turistinfo, kortmateriale (dok.nr.138423/12)
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7.

Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2013

Sagsfremstilling
Der udarbejdes årligt en aftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 13/1078
Forvaltning: UE
Sbh: gihy
Besl. komp: ØU

Erhvervsråd om varetagelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice i
kommunen. Udvikling og Erhverv har på baggrund af dialog med Erhvervshus Nord
udarbejdet vedlagte udkast til aftale for 2013.
I aftalen lægges der overordnet vægt på, at


den virksomhedsrettede erhvervsservice og de fremadrettede
erhvervsudviklingsaktiviteter sker med henblik på at sikre en attraktiv og
konkurrencedygtig erhvervsstruktur i Frederikshavn Kommune



indsatsen rettes mod synligt at skabe effekt i form af forretningsudvikling og
vækst i beskæftigelsen



Erhvervshus Nords indsats skal ses i sammenhæng med og koordineres
med andre aktørers indsats i forhold til erhvervsklimaet i Frederikshavn
Kommune, således at der samlet skabes størst muligt udbytte for
lokalsamfundet

Udkastet til aftalen er bygget op over følgende emner:


Forretningsudvikling, med en indsats der både retter sig mod at tiltrække
nye og udvikle eksisterende primæraktører i værdikæderne og gøre
værdikædernes øvrige aktører konkurrencedygtige (etablering af nye
virksomheder, vækst i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye
virksomheder)



De fire vækstspor, med fokus på realisering indenfor hver af sporerne og
på tværs af sporerne (det maritime, oplevelse og vækst, energi og
fødevarer)



Sammenhæng mellem virksomhedernes kompetencebehov,
uddannelsesudbuddet og beskæftigelsesindsatsen (skal ske i samarbejde
med lokalområdets uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesindsatsen)

Ifølge udkastet til aftale betaler Frederikshavn Kommune i 2013 et tilskud på
4.865.180 kr. for at løse den aftalte erhvervsserviceopgave.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til aftale for 2013 mellem Frederikshavn
Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Godkendt.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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Bilag
Udkast til aftale 2013 (dok.nr.6950/13)
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8.

Lejemål Skagen Offshorepark

Sagsfremstilling
En række lokale samt norske virksomheder er gået sammen om at etablere

Åben sag
Sagsnr: 13/392
Forvaltning: UE
Sbh: rbgu
Besl. komp: AMU/ØU

Skagen Offshorepark i den tidligere Vestas fabrik i Skagen. Frederikshavn
Kommune har mulighed for at erhverve sig et lejemål i parken, som kan blive et
omdrejningspunkt for en kombineret arbejdsmarkeds-, erhvervs- og
kompetenceindsats, med fokus på udvikling og jobskabelse i tilknytning til det
fremtidige vækstmarked indenfor offshore sektoren.
Skagen Offshorepark blev etableret i august 2012, og har til formål at levere
ydelser til offshore markedet primært i Norge, hvor der er stor efterspørgsel på
arbejdskraft og underleverandører. Ambitionen er, at de virksomheder, der
etablerer sig i parken sammen udgør et komplet leverandør- og reparationsmiljø
indenfor offshore og maritime installationer. Der ønskes samtidigt etableret et miljø,
der kan være med til at sikre adgang til relevante kompetencer og viden og som
kan virke tiltrækkende på nye virksomheder og iværksættere indenfor det maritime
område. Der arbejdes både i forhold til at tiltrække produktionsopgaver fra Norge
og på at stille kompetent arbejdskraft til rådighed for samarbejdspartnere indenfor
offshore industrien. 4 virksomheder har pt. etableret sig i Skagen Offshorepark.
Etableringen af Skagen Offshorepark giver anledning til at udnytte den stærke
maritime viden og kompetencer hos virksomhederne i Frederikshavn Kommune.
Dette for at få andel i den vækst og jobskabelse, som offshoreindustrien i primært
Norge skaber. Der er allerede i dag stor efterspørgsel efter arbejdskraft og
underleverandører i den norske offshore industri, og det skønnes at der indenfor de
næste år vil blive skabt over 7000 nye jobs indenfor offshoreindustrien alene i
Danmark.
På baggrund af dialog med virksomhedsgruppen bag Skagen Offshorepark
vurderer Udvikling og Erhverv og Arbejdsmarkedscentret, at


Frederikshavn Kommune ønsker at igangsætte en kombineret
arbejdsmarkeds-, erhvervs- og kompetenceindsats med udgangspunkt i et
fremtidigt vækstmarked. Et virksomhedsnært samarbejde med
udgangspunkt i Skagen Offshorepark vurderes at bidrage til denne indsats.
Den kombinerede indsats har til formål at understøtte mulighederne for at
skabe vækst og udvikling indenfor de erhverv, der sigter på offshore og det
maritime marked. Samtidig skal der gennem indsatsen arbejdes målrettet
på at forsyne branchen med den arbejdskraft, der er behov for både nu og
på sigt



et samarbejde kombineret med en fysisk tilstedeværelse i Skagen
Offshorepark giver Frederikshavn Kommune mulighed for at blive en del af
et miljø med et stort beskæftigelsespotentiale. Den fysiske placering giver
kommunen særlige muligheder for proaktivt at udnytte og reagere hurtigt
på udviklingsmuligheder i forbindelse med blandt andet øget jobskabelse
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med en fysisk tilstedeværelse i Skagen Offshorepark og dermed tæt på
allerede eksisterende virksomheder, får Frederikshavn Kommune mulighed
for at afprøve en anden måde at tænke opkvalificering af ledige samt
virksomhedsnær aktivering. At være tæt på branchen forventes at have
direkte indflydelse på etablering af antallet af praktikpladser og akademiske
løntilskudsjob



for at opnå fuld effekt af investeringen i lejemålet overflyttes aktiviteter i
projektafdelingen på Skarpesvej i Skagen til Skagen Offshorepark



for at virksomheder i Frederikshavn Kommune skal kunne få andel i
vækstmarkedet indenfor offshore er der ligeledes behov for en
erhvervsudviklingsindsats for at gøre de enkelte virksomheder i kommunen
parate til at møde blandt andet de sikkerheds- og certificeringskrav
offshorebranchen kræver. Dette skaber et behov for kompetenceudvikling
af eksisterende virksomheder samt giver mulighed for rekruttering af
højtuddannet arbejdskraft



der gennem samarbejde kan etableres virksomhedsforlagt undervisning i
forbindelse med opkvalificering af ledige samt øvrige
kompetenceudviklingsforløb med sigte på at være beredt på den fremtidige
efterspørgsel af arbejdskraft



ambitionen er at løfte den kombinerede indsats i samarbejde med de lokale
uddannelsesinstitutioner, A-kasser, erhvervsfremmesystemet samt Aalborg
Universitet



Frederikshavn Kommunes geografiske nærhed til markeder i Skandinavien
skal udnyttes endnu mere. Skagen Offshorepark er en god indgangsvinkel,
som bør udnyttes til at skabe yderligere netværk og relationer til fordel for
virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Dette skal ses i sammenhæng
med LBR projektet omkring ansættelse af en Norges konsulent for
Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner



Skagen Offshorepark kan være et vigtigt led i at skabe nye arbejdspladser i
Skagen, samt ses i sammenhæng med den maritime og havnerelaterede
satsning i Skagen

Økonomiske konsekvenser
Der er tale om et lejemål i en 5-årig periode, hvilket vil kræve en årlig udgift på
600.000 kr. Beløbet afholdes indenfor Arbejdsmarkedscentrets driftsbevilling.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anmoder
Økonomiudvalget om at indgå lejekontrakt med Skagen Offshorepark pr. 1. februar
2013.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2013
Indstillingen tiltrædes idet Arbejdsmarkedsudvalget ser dette som et godt eksempel
på samtænkning af arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik i
Frederikshavn Kommune. Initiativet skal fokusere på aktiv jobskabelse i og
samarbejde med erhvervslivet, herunder også en relevant kompetenceudvikling af
ledige i relation til jobperspektiverne i offshore branchen.
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Økonomiudvalget tilslutter sig Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger, og
Økonomiudvalget foranlediger optagelse af forhandling om konkret lejekontrakt.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Lejekontrakt Skagen Offshore - lukket bilag (dok.nr.8512/13)
Bilag 2 - Skitsering af lejemålet (dok.nr.8423/13)
Bilag 3 - Udkast til Samarbejdsaftale Skagen Offshore (dok.nr.8465/13)
Bilag 4 - Checkliste Erhvervslejeloven (dok.nr.8429/13)
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9.

Forslag om ny organisering - Energibyen Frederikshavn

Sagsfremstilling
Energibyen har de seneste 2 år udviklet sig fra visions- til realiseringsfasen,

Åben sag
Sagsnr: 13/1009
Forvaltning: UE
Sbh: bade
Besl. komp: ØU

jævnfør Energibyens forretningsplan for overgang til vedvarende energi.
Erfaringerne fra den daglige praksis i implementeringsfasen indikerer et behov for
justeringer i forhold til organisering af Energibyen.
Energibyens forretningsplan forskriver, at der skal være nedsat en bestyrelse, en
styregruppe og en række fokusgrupper. Energibyens bestyrelsen spillede en aktiv
rolle i Energibyens etableringsfase. I relation til realiseringsfasen er der behov for
tiltrædelse af lokalpolitiske beslutningstagere til en række ubesatte
bestyrelsesposter. Det vurderes derfor, at der er behov for en reorganisering for at
lette arbejdsgangen i implementeringsfasen. Siden etableringen har der økonomisk
ikke været transaktioner i fonden Energibyen Frederikshavn. Civilstyrelsen blev
derfor i 2011 forespurgt om muligheden for nedlæggelse af bestyrelsen og fonden.
Den 8. august 2012 gav Civilstyrelsen tilladelse til nedlæggelse af fondsbestyrelsen
og fonden.
Det er hensigtsmæssigt at sikre byrådets indflydelse og indsigt i Energibyens
arbejde med overgangen til vedvarende energi, så implementeringsfasen får et
øget fokus. Energibyens forretningsplan definerer trin 1 med fokus på et afgrænset
geografisk område som indsatsområde for kommunens overgang til vedvarende
energi. Trin 2 omfatter hele kommunens overgang til vedvarende energi.
Energibyen har derfor behov for et endnu tættere samspil med Frederikshavn
Byråd og Frederikshavn Forsyning A/S for at sikre flow og samtidighed i såvel den
strategiske energiplanlægning som i realisering af planerne. Gruppens
mødefrekvens fastholdes med to gange årligt.
Styregruppen er velfungerende med ca. fire møder årligt. Styregruppen består pt.
af formanden for den tidligere fondsbestyrelse i Energibyen Frederikshavn,
kommunaldirektøren, den konstituerede tekniske direktør, to repræsentanter fra
Aalborg Universitet, direktøren fra Frederikshavn Forsyning A/S, direktøren fra AVØ
A/S samt afdelingslederen fra varmeforsyningen og Energibyen Frederikshavns
projektchef, projektleder og chefsekretær samt øvrige medarbejdere ad-hoc.
Med hensyn til borgerinddragelse og informationsformidling er der etableret et
redaktionsudvalg til energimagasinet e+, og ad-hoc grupper, som relateres til
konkrete projekter. Desuden afholdes årligt en række offentlige informations- og
dialogmøder, konferencer og energimesse. Fremover vil der blive etableret en
mere interaktiv hjemmeside, hvor borgere og fagligt interesserede kan kommentere
på konkrete indlæg.
Til ny organisering af Energibyen foreslås følgende ændringer:


at fondsbestyrelsen erstattes med en lokal politisk nedsat styregruppe
bestående af følgende repræsentanter fra byrådet:
o

Den til enhver tid siddende borgmester
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o

Den til enhver tid siddende formand for Plan- og Miljøudvalget

o

Den til enhver tid siddende formand for Frederikshavn Forsyning

A/S
o Yderligere 1 medlem af Økonomiudvalget




samt
o
o

kommunaldirektøren
direktøren for Frederikshavn Forsyning A/S

o

1 repræsentant fra Aalborg Universitet

o

lederen af Energibyen

at den nuværende styregruppe ændrer navn til arbejdsgruppe

Økonomiske konsekvenser
Kommunens tiltrædelse af Energibyens reorganisering har ikke økonomiske
konsekvenser for Frederikshavn Kommune.
Planmæssige konsekvenser
Tiltrædelse af Energibyens reorganisering vurderes ikke at have planmæssige
konsekvenser for Frederikshavn Kommune.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til ny
organisering af Energibyen Frederikshavn.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Godkendt.
Som repræsentant fra Økonomiudvalget blev Jens Hedegaard Kristensen udpeget
til styregruppen.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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10. KKR Nordjyllands uddannelsespolitiske pejlemærker
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har fra KKR Nordjylland modtaget forslag til

Åben sag
Sagsnr: 12/10230
Forvaltning: HR
Sbh: rial
Besl. komp: BUU/ØU

fælleskommunale uddannelsespolitiske pejlemærker til drøftelse.
Baggrunden for de fælleskommunale uddannelsespolitiske pejlemærker er et
ønske om at styrke den fælleskommunale interessevaretagelse på
uddannelsesområdet. Dette skal ses i lyset af, at kommunerne er en stor og vigtig
aftager fra velfærdsuddannelserne (social- og sundhedsuddannelserne, lærer-,
pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen).
Med de udfordringer kommunerne står over for, er det vigtigt at have en strategisk
stemme i forhold til uddannelsesudbyderne i regionen. De uddannelsespolitiske
pejlemærker skal blandt andet bidrage til, at kommunerne i større udstrækning
udtrykker forventninger til uddannelsernes indhold og form, ud fra de behov
kommunerne har.
Forventningen er, at fælles pejlemærker giver mere dynamik kommunerne og
uddannelsesudbyderne imellem. Dette er nødvendigt for at sikre, at kommunerne
har de rette kompetencer til opgaveløsningen i takt med, at vilkår og rammer
ændres. Pejlemærkerne skal også bidrage til at sikre en god og konstruktiv dialog
om dimensioneringen på velfærdsuddannelserne.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
sender sagen videre til Økonomiudvalget med en anbefaling af KKR Nordjyllands
fælleskommunale uddannelsespolitiske pejlemærker.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013
Sagen formidles videre med anbefaling.
Fraværende: Bjarne Kvist
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Godkendt.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Følgebrev- Forslag til fælleskommunale pejlemærker til drøftelse (dok.nr.129070/12)
Bilag 2 - Udkast- KKRs forslag til uddannelsespoltiske pejlemærker (dok.nr.129072/12)
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11. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af

Åben sag
Sagsnr: 10/12815
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Maskinhallen
Sagsfremstilling
Maskinhallen har undergået renovering fra 2010 til 2011. Renoveringen er sket i et
samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Ejendomscenteret, der har stået
for selve projektgennemførelsen.
Maskinhallen har i en årrække fungeret som forenings- og forsamlingshus, hvor der
primært har været aktiviteter for foreninger, ungdomsskolen og UUV samt
forskellige koncerter og ungdomsaktiviteter.
Økonomisk oversigt over anlægsprojektet
Bevilget af Frederikshavn Byråd 1. marts 2010
Overførsel fra drift til anlæg jf. byrådet 30. november 2011

6.000.000 kr.
200.000 kr.

Samlet bevilling

6.200.000 kr.

Forbrug

6.596.003 kr.

Underskud

396.003 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved budgetrevisionen pr. 30. september 2011
at tilføre 200.000 kr. til renoveringsprojektet. Den ekstra bevilling skyldtes, at der på
daværende tidspunkt forventedes et underskud.
Den primære forklaring på renoveringsprojektets underskud er øgede udgifter til
ekstern arkitekt (ArkiNord), rådgivning (Carl Bro), ekstra varmeudgifter, trådløst
netværk, stikledningsafgift til forsyningen samt udgifter til opfyldelse af nye krav fra
Myndighed og Beredskab.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og
byrådets godkendelse.
Finansiering af underskud på 396.003 kr. afklares på næste møde.
Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales under forudsætning af, at finansieringen findes indenfor Kultur- og
Fritidsudvalgets budgetramme.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Projektøkonomi for etablering af Ungeenhed i Frederikshavn
Kommune

Åben sag
Sagsnr: 12/4570
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Formålet med en selvstændig Ungeenhed i Frederikshavn Kommune er at styrke
en samlet og koordineret indsat for unge fra det tidspunkt, de unge afslutter
folkeskolen til de har afsluttet en ungdomsuddannelse og er kommet videre i
uddannelsessystemet eller i beskæftigelse. De unge skal opleve, at de får een
indgang via ungeenheden til kommunens ungeindsatser.
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. august 2012, at der etableres en
Ungeenhed i Frederikshavn Kommune. Som følge heraf er der etableret en
projektorganisation, som i perioden fra december 2012 til maj 2013 skal afklare
rammerne for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune.
Til finansiering af projektorganisationens økonomi ansøges der om en
anlægsbevilling i 2013 på 650.000 kr., finansieret af overskydende anlægsmidler
fra regnskab 2012 på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at
1. godkende en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2013 til finansiering af
projektøkonomi til etablering af Ungeenhed i Frederikshavn Kommune
2. anlægsbevillingen finansieres via overskydende anlægsmidler 2012,
Børne- og Ungdomsudvalgets regi
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013
1. Anbefales med de faldne bemærkninger
2. Anbefales
Fraværende: Bjarne Kvist
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt fra
anbringelse til forebyggelse

Åben sag
Sagsnr: 12/3379
Forvaltning: ØKC
Sbh: loiv
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforlig for 2012 blev det aftalt at afsætte et rådighedsbeløb
på 3 mio. kr. årligt til projekt forebyggelse på familieområdet. Projektet løber over
en 3-årig periode.
Det fremgår af investeringsoversigten, at der i budgetåret 2013 er afsat 3 mio. kr.
Projektet skal sammen med øvrige initiativer på området være med til at muliggøre
omlægning af anbringelsesudgifter ved at investere i forebyggelse og deraf skabe
en nedgang i anbringelsesudgifterne.
Projektet har fokus på helhedsorienterende og koordinerende indsatser omkring
barnet/den unge og skal ses i sammenhæng med fortsat fokus på tværgående
løsninger for børn og familier i organisationen.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og
Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte
rådighedsbeløb i 2013 på 3 mio. kr. til projekt til forebyggelse på familieområdet.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. januar 2013
Anbefales
Fraværende: Bjarne Kvist
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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14. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Folkeoplysningsområdet 2013

Åben sag
Sagsnr: 12/11417
Forvaltning: CKF
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes budget 2013 – 2016 er der på investeringsoversigten
for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor
Folkeoplysningsområdet.
Anlægsmidlerne beløber sig til 1.015.000 kr. i 2013.
Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt.
Ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2013.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte rådighedsbeløb på
1.015.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013
Anbefales overfor Økonomiudvalget og byrådet.
Fraværende: Peter Laigaard
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk

Åben sag
Sagsnr: 12/4144
Forvaltning: ØKC
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU/ØU/BR

Udvalgs budgetområde 2013
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.
Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 46.656.010 kr.
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.
Regnskabsår 2013
Pulje vedr. Knivholt hovedgård

747.000

Rekreative havne bådebroer

2.000.000

Slidlag

3.600.000

Vejprojekter

7.780.000

Renovering. af kørebaner
Palm City infrastruktur
Koordinerende belægningsarbejder

10.788.000
909.010
10.694.000

Kystfodring

1.112.000

Renovering. af vejbelysningsanlæg 2010-2017

2.903.000

Broer, tunneller og underløb

808.000

Aktivitetsområde Bangsbo Botaniske Have

557.000

Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape
Trafiksikkerhedsarbejde
Ønskes frigivet i alt

4.700.000
58.000
46.656.010

Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at Teknisk Udvalg
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs
område, som ovenfor specificeret, i alt 46.656.010 kr., frigives.
Beslutning Teknisk Udvalg den 22. januar 2013
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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16. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -

Åben sag
Sagsnr: 12/2931
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU/BR

Økonomiudvalgets budgetområde 2013
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 10. oktober 2012 budgettet for 2013 samt øvrige
budgetoverslagsår.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Det samlede rådighedsbeløb under Økonomiudvalget udgør 55.413.000 kr.
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.
Pulje Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag

7.452.000 kr.

Energirenoveringer
Energibyen, projektudvikling

7.962.000 kr.
1.990.000 kr.

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet
Etablering af ny daginstitution nær OPS-skolen
I alt

-1.000.000 kr.
2.064.000 kr.
18.468.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor
specificeret, i alt 18.468.000 kr.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Investeringsoversigt for energibesparelser (dok.nr.7887/13)
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17. Forslag til udviklingsprojekt - Socialrådgiver i dagtilbud

Åben sag
Sagsnr: 12/11979
Forvaltning: CFA
Sbh: loiv
Besl. komp: BUU/ØU/BR

2013
Sagsfremstilling
I forlængelse af Projekt Socialrådgiver i dagtilbud, som ikke længere modtager
støtte fra Servicestyrelsen, foreslås det, at der iværksættes et udviklingsprojekt i
2013 til fastholdelse - og udbredelse af de positive erfaringer og med henblik på, at
fremtidig finansiering af den forebyggende indsats kan indgå i
budgetforhandlingerne om budget 2014.
Det foreslås, at de positive erfaringer bredes ud til hele dagtilbudsområdet i 2013
og at der eventuelt gøres forsøg med inddragelse af en enkelt skole på forsøgsvis
basis.
Nogle af de positive resultater, som den tidligere evaluering viste, var blandt andet
at alderen på de involverede børn i projektet var støt faldende over tid, og at
andelen af involverede børn og familier i projektet ligeledes var stigende. Senest
har erfaringen været, at der for alvor er interesse for direkte samtaler mellem
socialrådgivere og forældre i dagtilbuddene. Disse erfaringer er i forhold til tidlig
opsporing og forebyggelse afgørende og samtidig indikationer på, at tillid og
samarbejde i det forebyggende arbejde kræver tid.
Det foreslås, at der ansættes socialrådgivere svarende til 2 - 3 fuldtidsstillinger, der
skal dække de 5 kommunale dagtilbudsområder samt de øvrige selvejende
institutioner, samdriftsinstitutioner og puljeinstitution, og at der så vidt muligt også
gøres erfaring med den konsultative og den fremskudte rådgivning og vejledning på
1 skole i 2013.
Finansieringsmæssigt peges der på, at der i 2013 bruges 300.000 kr. af
anlægsbevilling i Center for Familie med projektoverskriften Fra anbringelse til
forebyggelse, som er forudsat brugt til understøttelse af meget tidlig og
forebyggende indsats til fastholdelse i normaltilbud, og at der herudover anvendes
700.000 kr. af opsparede overskud fra regnskab 2011 i Center for Dag- og
Fritidstilbud, som hermed overføres til anlæg.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. godkender etablering af projekt ”Socialrådgiver i dagtilbud 2013” som
beskrevet i sagsfremstillingen
2. anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at opsparede overskud
2011 for Center for Dag- og Fritidstilbud, 700.000 kr. overføres fra drift til
anlæg til delvis finansiering af projekt Socialrådgiver i Dagtilbud 2013.
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. december 2012
1. Godkendt
2. Anbefales
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Anbefales.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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18. Økonomisk status pr. 30. november 2012 Økonomiudvalgets område

Åben sag
Sagsnr: 12/2932
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Økonomicenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 30.
november 2012 for Økonomiudvalgets område til orientering.
Den indeholder skema med den overordnede økonomiske status på direktørniveau
for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte overordnede
kommentarer, der beskriver områdets økonomiske stade. Ligeledes er der
overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske stade.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den økonomiske status pr.
30. november 2012 tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Til efterretning.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Status pr. 30.11.2012 - Økonomiudvalget (dok.nr.6843/13)
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19. Økonomisk status pr. 30. november 2012 - Frederikshavn
Kommune

Åben sag
Sagsnr: 11/9948
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges Økonomisk Status pr. 30. november 2012 for Frederikshavn
Kommune.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomisk Status pr. 30. november 2012 for
Frederikshavn Kommune tages til efterretning
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Til efterretning.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Økonomisk status pr. 30. november 2012 - Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.7610/13)
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20. Rødspætte Cup 2013, Ansøgning om tilskud til venskabsby
besøg fra Bremerhaven

Åben sag
Sagsnr: 12/12442
Forvaltning: LS
Sbh: lehs
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
FFI´s Håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 4 hold
bestående af 49 deltagere fra Bremerhaven til deltagelse i ”Rødspætte Cup 2013”,
der bliver afviklet i påsken.
Indkvartering sker på byens skoler, og forplejning er på lige fod med de andre
deltagende hold. Forplejning koster 620 kr. pr. person og holdgebyret koster 1000
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 maks. 2.000 kr.
Modtager afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turneringen og
fremsender dokumentation samt billeder til brug på kommunens hjemmeside. FFI
Håndboldafdeling søger det fulde beløb til dækning af besøget: 685 kr. x 49
personer, og holdgebyr 1000 kr. x 4 hold, i alt 37.565 kr.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 50 % af
omkostningerne til forplejning gældende for 49 deltagere, i alt 16.783 kr. og 2.000
kr. til dækning af holdgebyret.
Udgiften på 18.783 kr. kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra
venskabsbyer.
Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Godkendt.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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21. Orientering om administrativ ændring i organisering af
Biblioteksservice og Borgerservice

Åben sag
Sagsnr: 12/3966
Forvaltning: CKF
Sbh: doiv
Besl. komp: KFU/ØU

Sagsfremstilling
Der fremlægges orientering om administrativ etablering af fælles center til
varetagelse af Frederikshavn Kommunes borgerservice og biblioteksservice.
Der er i sommeren/efteråret 2012 gennemført et fælles administrativt projekt til
afklaring af, om der vil være et potentiale for kvalitetsforøgelse af biblioteks- og
borgerserviceopgaverne ved et øget samarbejde mellem Center for Borgerservice
og Frederikshavn Kommunes Biblioteker.
Projektet viste, at der er et potentiale for en kvalitetsforøgelse i
opgavevaretagelsen: På den baggrund har projektets styregruppe med MEDudvalgenes opbakning valgt at fortsætte processen hen mod administrativt at
etablere et fælles Center for Bibliotek og Borgerservice.
Center for Bibliotek og Borgerservice etableres derfor pr. 1. april 2013, og vil
sideløbende med den daglige drift i perioden frem til 1. januar 2014 have fokus på
fusionsprojektet af de to nuværende afdelinger.
Succeskriterierne for fusionsprojektet:


Vi skaber kvalitetsforøgelse for borgerne



Vi håndterer fortsat god kvalitet i driften af afdelingerne sideløbende med
fusionen



Vi fastholder og udvikler et godt arbejdsmiljø



Vi har medarbejderinvolvering og -engagement som basis for at få succes



Vi holder et højt oplevet informationsniveau for borgere og medarbejdere
ved aktivt at inddrage dem i vores forandringsprocesser, hvor det giver
mening

Der afsættes midler fra de eksisterende kompetenceudviklingsrammer til
varetagelse af løbende udgifter i forbindelse med realisering af dette
udviklingsprojekt.
Den administrative ændring giver ikke anledning til ændring af bevillingsniveauet
2013 for henholdsvis Borgerservice og Frederikshavn Kommunes Biblioteker.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid og Borgerservice indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013
Taget til efterretning.
Fraværende: Peter Laigaard
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Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Til efterretning.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
Bilag
Bilag 1 - Organisationsdiagram (dok.nr.146777/12)
Bilag 2 - Høringssvar om fusionsprojekt Borgerservice og Bibliotek (dok.nr.151048/12)
Bilag 3 - Høringssvar om fusionsprojekt Borgerservice og Bibliotek (dok.nr.151357/12)

Økonomiudvalget - Referat - 23. januar 2013

Side 35 af 42

22. 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:
o
o

Fra møde med Jonas Dahl, forsvarsordfører fra SF
Brev fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Annette Vilhelmsen

o

Fællesbrev fra nord- og vestjyske borgmestre til Skatteminister Holger K.
Nielsen vedrørende ny kørselsafgift på lastbiler

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013
Til efterretning.
Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen
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23. Forespørgsel om køb af grunden Skøjtealléen 1 samt
vejareal ved Skøjtealléen, Frederikshavn
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Lukket sag
Sagsnr: 11/10771
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR
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24. Forespørgsel om køb af spejderhus - Toftegårdsvej 54,
Frederikshavn
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Lukket sag
Sagsnr: 12/11868
Forvaltning: EJDC/ØKC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR
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25. Eventuelt tilbagekøb af areal i golfområdet Frederikshavn

Lukket sag
Sagsnr: 12/10665
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR
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26. Genforhandling om fortsættelse af opsagt lejemål på Sæby
Havn
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Lukket sag
Sagsnr: 11/3117
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU
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27. Ansøgning om leasingaftale til finansiering af skolemøblerSæby Skole
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Lukket sag
Sagsnr: 13/214
Forvaltning: CUTU
Sbh: injn
Besl. komp: BUU/ØU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Per Nilsson

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Peter E. Nielsen

Erik Sørensen

Birgit Hansen

Bjarne Kvist

Jens Hedegaard Kristensen
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