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1. Forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01 - Sommerhusområde

ved Musvågevej, Lodskovvad samt forslag til

Kommuneplantillæg nr. 09.29

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2.marts 2010 at igangsætte
lokalplanarbejdet vedrørende sommerhusområdet på Musvågevej.
Grundejerforeningen har forestået udarbejdelsen af lokalplanforslaget i samarbejde
med kommunen.

Lokalplanområdet omfatter et sommerhusområde i Lodskovvad, nord for
Hirtshalsvej og øst for Lodskovvadvej. Den vestlige del af området er allerede i dag
bebygget.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejerforeningen, om et
fælles plangrundlag. Det pågældende sommerhusområde under
grundejerforeningen ”Grundejerforeningen Musvågevej” har tidligere været omfattet
af 3 forskelligartede lokalplaner: SKA.12-S10, SKA.37-S10 og SKA.205-S.
Lokalplan SKA.205-S, vedtaget i 2005, muliggør et markant ændret
bebyggelsesudtryk på baggrund af ønske fra bygherre.

Lokalplanforslaget ændrer bestemmelserne for det ubebyggede areal i den østlige
del af lokalplanområdet, således at de stemmer overens med bestemmelserne for
det eksisterende udbyggede område. Desuden er bestemmelserne opdateret i
forhold til nutidige behov.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 09.29, der hovedsaglig ændrer maks.
højden af facaden fra 2,5m til 3m, for at imødekomme og fremtidssikre tidens krav
til isolering.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget samt
kommuneplantillægget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering
af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.

Indstilling
Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01,
Sommerhusområde ved Musvågevej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.29
udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011
Fraværende: Pia Karlsen
Indstillingen tiltrædes.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/332
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 13. april 2011
Perioden for offentlig debat flyttes en uge fra 4. maj - 29. juni 2011 til 11. maj - 6. juli
2011. Dette har ingen betydning for datoen for lokalplanens endelige vedtagelse.
Datoerne side 4 og 9 i lokalplanforslaget (se bilag) rettes jf. ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 2. marts 2010 (dok.nr.31585/11)
Bilag 2 - Forslag til Lokalplan SKA.S.11.10.01 Sommerhusområde ved Musvågevej,

Lodskovvad (dok.nr.34076/11)



Økonomiudvalget - Referat - 13. april 2011 Side 7 af 29

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.F.02.08.02 - Område til

center og fritidsformål, Bannerslund samt kommuneplantillæg

nr. 09.22

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag FRE.F.02.08.02 og Kommuneplantillæg 09.22 har været
offentliggjort i perioden 8.december 2010 - 2. februar 2011. Der er ved
indsigelsesperiodens udløb modtaget 5 indsigelser og bemærkninger.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bannerslund, der ligger umiddelbart
nordøst for Elling, og området omfatter knap 18 ha.

Området kan anvendes til ferie/fritidsanlæg som campingplads, hytter og
friluftsaktiviteter, tilhørende servicefaciliteter, samt 1 helårsbolig og op til 10
ferieboliger samt restaurant. Der er desuden mulighed for anvendelse af området
til lager-, engros- og udstillingsvirksomhed samt detailhandelsbutikker op til et
samlet butiksareal på 1.400 m2.

Indsigelser og bemærkninger vedrører baggrunden for udlæg af et lokalcenter til
detailhandel i området, trafikken på og myndighedsansvaret for Skagensvej,
muligheden for etablering af hytter i skovområde, anbefaling om laveste sokkelkote
samt et forslag til præcisering af anvendelsesmulighederne.

Lokalplanen anbefales ændret i forhold til ovennævnte emner i overensstemmelse
med vedlagte indsigelsesnotat.

Elling Borger- & Grundejerforening og Strandby Erhvervsforening afholdt i
offentlighedsperioden et borgermøde om lokalplanforslaget og bad Frederikshavn
Kommune orientere om forslaget.

Indstilling
Direktør med ansvar Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.F.02.08.02 og Kommuneplantillæg
09.22 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte
indsigelsesnotat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011
Fraværende: Pia Karlsen
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Lokalplan FRE.F.02.08.02. område til center- og fritidsformål - Bannerslund (dok.nr.32538/11)
Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.22 (dok.nr.32537/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10004
 Forvaltning: CTM
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag 3 - Indsigelsesnotat Bannerslund (dok.nr.33288/11)

3. Turismeredegørelse for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Planlægning i kystnærhedszonen har stor statslig interesse, og det er et statsligt
mål, at den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen baseres på et solidt og
opdateret beslutningsgrundlag, hvor der er redegjort for den forventede udvikling
samt for sammenhængen mellem udvikling i de kystnære byer og varetagelsen
af beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen.

Etablering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen forudsætter ifølge
planloven en samlet turistpolitisk redegørelse (turismeredegørelse). Redegørelsen
er ikke udtryk for en ny turismestrategi, men den skal udgøre bindeleddet
imellem eksisterende, overordnede politikker vedrørende turisme og den fysiske
planlægning. Redegørelsen skal gøre det muligt at vurdere, hvor lokalisering af
ferie- og fritidsanlæg kan finde sted i kystnærhedszonen, og den indeholder derfor
en række principper for etablering af sådanne anlæg samt begrundelser herfor.

Redegørelsen er ikke et juridisk bindende dokument men vil blandt andet indgå
som grundlag for dialog med Naturstyrelsen Århus om etablering af konkrete ferie-
og fritidsprojekter i kystnærhedszonen. Desuden vil den danne baggrund for en
konkret revision af kommuneplanens retningslinjer og kortbilag vedrørende
anvendelse af kystnærhedszonen. Denne del af kommuneplanen er overført stort
set uændret fra Regionplan 2005 og bør revideres efter byrådets konkrete ønsker.

Redegørelsen indeholder følgende afsnit: 
"Generelle udfordringer" - en kort redegørelse for turisterhvervets

betydning som led i kommunens erhvervsudviklingsstrategi
"Turismen, byerne og baglandet" - en kort præsentation af

turismeområderne i kommunen
"Lokale udfordringer og fokusområder" - en kort redegørelse for de enkelte

turismeområders særlige udfordringer og fokusområder
"Principper for lokalisering" - en fastlæggelse af rammer for etablering og

udvidelse af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
"Turismen i runde tal" - et bilag, der indeholder en statusredegørelse for

den seneste udvikling inden for turismen (en delvis opdatering
af Erhvervsudviklingsstrategiens del "Sådan ser vi ud") 

Hjørring og Brønderslev Kommuner samt de tre turistchefer i kommunen har haft
mulighed for at kommentere redegørelsen. En efterfølgende
dialog med turistcheferne har bidraget til at kvalificere redegørelsens indhold. Der er
ikke i lovgivningen krav om en offentlig høring af redegørelsen. En sådan høring vil
indgå i processen i forbindelse med revision af kommuneplanens retningslinjer og
kortbilag vedrørende anvendelse af kystnærhedszonen.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2962
 Forvaltning: CTM
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstilling
Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og
Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at

vedtage turismeredegørelsen   

kommuneplanens retningslinjer og kortbilag for anvendelse af
kystnærhedszonen og for lokalisering af ferie- og fritidsanlæg revideres

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. april 2011
Fraværende: Pia Karlsen
Udvalget tiltræder turismeredegørelsen, dog kan Paul Rode Andersen ikke tiltræde
formuleringen på side 17 om vækstmuligheder, men ønsker en mere restriktiv
tilgang til nye udbygningsmuligheder i kystzonen. Indstillingens 2. punkt bortfalder.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Et enigt udvalg anbefaler i lighed med Plan- og Miljøudvalget, at indstillingens 2.
punkt udgår.

Et flertal anbefaler turismeredegørelsen.

Søren Visti Jensen følger Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og
Miljøudvalget.

Bilag

turistredegørelse 2011 marts.pdf (dok.nr.37719/11)
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4. Status på renovering af Frederikshavn Rådhus

Sagsfremstilling
Rådhusrenoveringen er afsluttet, og endeligt regnskab vedrørende renovering af
Frederikshavn Rådhus er sendt til revisionen, som efterfølgende vil blive forelagt til
godkendelse i byrådet.

Der er et samlet korrigeret budget i 2010 på 94,6 mio. kr. Regnskabet udviser totalt
et forbrug på 97,0 mio. kr. Der er således en merudgift på 2,4 mio. kr. Sagen har
været behandlet i Bygge- og Koordineringsudvalget 16. december 2009 samt
Økonomiudvalget 21. april 2010. De respektive udvalgs behandling af sagen
modsvarer merforbruget på 2,4 mio. kr.

Indstilling
Direktør med ansvar for ejendomme indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Til efterretning.

Bilag

Status for renovering af Frederikshavn Rådhus.  (dok.nr.36923/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/13013
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 13. april 2011 Side 11 af 29

5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Voerså,

multibane

Sagsfremstilling
Voerså Borgerforening søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om
tilskud på 156.000 kr. til etablering af multibane i Voerså.

En multibane vil kunne aktivere børn og unge med bevægelse og motion året rundt.
En multibane vil være et stort aktiv for lokalområdet og gøre det mere attraktivt at
bo og bosætte sig her. Placeringen centralt i Voerså, midt mellem idrætsforening,
skolefritidsordning og skole gør, at den kan benyttes af børn og unge i fritiden, til
aktiviteter i idrætsforeningen, skolefritidsordningen og skolen (frikvarterer og
idrætsundervisning).

Stensnæsskolen har givet tilsagn om tilladelse til, at multibanen placeres på
skolens matrikel.   

Projektet har et samlet budget på 463.973 kr. Der er egenfinansiering for 14.723
kr., friviligt arbejde for 60.000 kr. Herudover er der søgt tilskud fra LAG på 185.000
kr. og 48.250 kr. fra fonde og sponsorer.

Indstilling
Direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges kr. 100.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen. 
Hvis der bevilges 100.000 kr., vil der være 400.000 kr. i uforbrugte/udisponerede
midler til rest på kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 24. marts 2011
Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at der bevilges 100.000 kr. fra
kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning fra Voerså Borgerforening (dok.nr.28830/11)

Bilag 2 - Billeder af banetype (dok.nr.28831/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2358
 Forvaltning: CTM
 Sbh: chla
 Besl. komp: DU/ØU
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6. Ansøgning om tilskud til lysfestival 2012 - Lys, Hav og

Frihed

Sagsfremstilling
Light Visions InnovationsCenter søger om tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af
lysfestival 2012. Der søges om et tilsvarende beløb hos Frederikshavn Forsyning
A/S og Frederikshavn Havn A/S.

Light Visions InnovationsCenter ønsker med lysfestival 2012 at fastholde og
videreudvikle samarbejdet mellem erhvervsliv, kulturliv og uddannelsesinstitutioner,
og lade den måde, vi arbejder med lys på, være med til at skabe erhvervsudvikling,
oplevelser og uddannelser.

Lysfestivalen er et erhvervsprojekt, der skal have fokus på lys- og lydbranchen og
øvrige relaterede erhverv og være et mødested, hvor branchen kan gå sammen i
nye netværk, se nye mulige forretningsområder og muligheder i brug af produkter,
services, uddannelser og oplevelser.

Den lokale lysbranche har stor glæde af samarbejdet med eventteknikerne fra EUC
Nord. Samarbejdet om konkrete lysprojekter, der skal ud over rampen, har
uvurderlig betydning for nye anvendelsesformer og produktudvikling.
Lysfestivalen skal således være med til at

berige de lokale og regionale lysuddannelser

understøtte lys-erhvervet i Nordjylland

inspirere til nye kontaktflader, forretningsforbindelser og
samarbejdsrelationer

skabe en event, som giver publikum en unik oplevelse

understøtte fortællingerne om Lysets Land

Til lysfestivalen vil vi bruge lyset, havet, Frederikshavn Havn og fire kulturhistoriske
skibe. Det er skoleskibet Danmark, Kongeskibet Dannebrog,
Kommandostøtteskibet Absalon og en fiskekutter fra 2. verdenskrig, som
transporterede flygtninge til Sverige. Historien om de fire skibe skal udtrykkes i lys,
farve og bevægelse med en levende erhvervshavn som ramme! 
Det bemærkes, at lysfestivalen afvikles ultimo oktober 2012, hvorfor tilskuddet først
søges for 2012.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tilkendegiver, at lysfestivalen
støttes med 50.000 kr. i 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011

 Åben sag
 Sagsnr: 11/3130
 Forvaltning: UE
 Sbh: BEJO
 Besl. komp: ØU
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Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Koncept for lysfestival 2012 - Lys, hav og frihed (dok.nr.36121/11)

Bilag 2 - Budget for lysfestival 2012 (dok.nr.36123/11)
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7. Årsrapport 2010 for Skagen Havn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn sender til byrådets
godkendelse årsrapport 2010.

Regnskabet udviser et overskud på 5.445.766 kr. Årets overskud foreslås overført
til næste år.

Havnens anlægsaktiver udgør 279.873.603 kr. og omsætningsaktiver 20.606.090
kr. De samlede gældsforpligtelse er pr. 31. december 2010 på i alt 53.563.470 kr.
Der er hensat 4.000.000 kr. vedrørende deponering af slam. Havnens egenkapital
udgør herefter 242.916.223 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 8. marts 2011.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af
regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende
årsrapport 2010 for Skagen Havn.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

Bilag

Regnskab 2011 (dok.nr.29655/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2695
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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8. Musikskoletakster 2011 og 2012

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes Musikskole har på bestyrelsesmøde den 8. marts 2011
besluttet at anbefale en hævning af elevbetaling for skoleåret 2011/2012

De nuværende musikskoletakster er fastlagt med virkning fra skoleåret 2010/2011.

I takt med den almindelige pris- og lønfremskrivning fremsendes forslag til justering
af musikskoletakster med virkning fra 1.august 2011, dvs. med virkning fra
skoleåret 2011/2012.

Den generelle fremskrivning er på 5 %, men for takststigning for talentklassen
anbefales der en stigning på 50 % i 2011/2012 og 50 % i 2012/2013 

Talentklassen har været støttet af Kunstrådet, men er det ikke i samme omfang
mere. Talentpuljen var en udviklingspulje og ikke en driftspulje.

Mange musikskoler har brugt puljen til at nedbringe elevbetalingen, og ligeledes i
Frederikshavn Kommune. Nu da tilskuddet er skåret ned, er talentklassen en meget
dyr post for musikskolen.

Talentklassen i Frederikshavn Kommune er en af de billigste i Nordjylland. Derfor
vurderer bestyrelsen for musikskolen, at talentklassen kan bære en sådan hævelse
af taksterne.

Musikskolen har fortsat et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt
stillede familier.

Forslaget til justering af musikskoletakster holder fortsat den samlede elevbetaling
indenfor rammen af Musikloven.

Justeringen af takster vil betyde, at musikskoletaksterne i Frederikshavn Kommune
fortsat ligger under landsgennemsnittet for musikskoletakster.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at godkende forslag til
Musikskoletakster 2011-2012.  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2011
Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Et flertal anbefaler indstillingen.

Birgit Hansen kan ikke tiltræde takststigning og øget brugerbetaling.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/2264
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Bilag
Bilag 1 - Referat fra Musikskolenbestyrelses møde  (dok.nr.32645/11)

Bilag 2 - Udregning af taksstigning på musikskolen 2011/2012 (dok.nr.32644/11)
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9. Garantiprovision - garantier som stilles for almene

boligorganisationer

Sagsfremstilling
I forbindelse med byrådets godkendelse af, at der skal opkræves garantiprovision
ved garantier for forsyningsselskaber, blev der rejst spørgsmål om muligheden for
at opkræve garantiprovision i forbindelse med garantier, som kommunen stiller for
boligorganisationernes lån.

Spørgsmålet om lovligheden heraf er forelagt for Socialministeriet, som har oplyst
følgende:

”(…) kommunerne har ikke hjemmel til at opkræve en ”garantiprovision” i
forbindelse med, at der stilles kommunegaranti i henhold til almenboligloven.
Kommunen har kun hjemmel til at opkræve gebyr til dækning af udgifterne ved
støttesagsbehandlingen, jf. almenboliglovens § 107.”

Som det fremgår af ministeriets svar, er der således ikke mulighed for at opkræve
garantiprovision ved garantier stillet i forbindelse med boligforeningernes opførelse
af almennyttige boliger.

Det bemærkes, at det gebyr, som nævnes i udtalelsen fra ministeriet, er det
såkaldte støttesagsgebyr, som kommunen kan opkræve for at behandle sager om
nybyggeri. Kommunen opkræver dette gebyr med 2,5 promille af
anskaffelsessummen for boligerne.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ministeriets svar tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9274
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU
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10. Indstillling til Landsbyggefonden om godkendelse af

helhedsplan - Boligforeningen Vesterport, afdeling 6, Engparken

"Multihus"

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på møde den 30. marts 2011 at indstille til Landsbyggefonden,
at skema A for ombygning af eksisterende beboerhus til et Mulithus i Engparken
blev godkendt.

Bygherren anmoder nu om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den
endelige helhedsplan - skema B - godkendes.

Der er ikke ændret i projektet, men der er en merudgift i forhold til skema A på
420.000 kr. Dette skyldes fortrinsvis licitationsresultatet. Den endelige
anskaffelsessum udgør således 4.170.000 kr.
Finansieringen vil ske som led i den efterfølgende helhedsplan for afdelingen.
Ansøgning om byrådets godkendelse af den samlede helhedsplan, herunder
stillingtagen til eventuel kapitaltilførsel, vil foreligge senere i 2011 eller 2012.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at indstille til Landsbyggefonden at der godkendes en endelig
anskaffelsessum på 4.170.000 kr., idet bemærkes, at der ikke herved er taget
stilling til, om byrådet vil godkende helhedsplanen for afdeling 6, Engparken, og ej
heller til eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel eller kommunal
garantistillelse for realkreditlån.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/1833
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Godkendelse af låneoptagelse - Frederikshavn

Boligforening, afdeling 12, Hånbæk

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i 2010 byggeregnskab - skema C - for helhedsplanen for
Frederikshavn boligforening, afdeling 12, Hånbæk, 1. etape.
Der skal nu optages reallån til slutfinansieringen, og boligorganisationen anmoder
om, at kommunen godkender pantsætningen i medfør af almenboliglovens § 29,
stk. 1 og 3.
Pantebrevet er på 7.415.000 kr., og der stilles ikke krav om kommunal garanti
herfor.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at pantsætningen godkendes som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 05/3360
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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12. Ansøgning om tilladelse til salg af ejendom - Frederikshavn

Boligforening

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til at afhænde
ejendommen matr. nr. 60 m, Frederikshavn Markjorder, beliggende Niels
Mørchsgade 17, Frederikshavn.

Ejendommen, der udgør et ubebygget areal, udgør 2.082 m2 og er ved seneste
offentlige vurdering ansat til 832.800 kr. Der er ikke tinglyst pantehæftelser på
arealet.

Oplysning om køber og salgspris fremgår af bilag i sagen.

I henhold til slutsedlens bestemmelser overtages grundarealet først når handelen er
endelig. Dette sker, udover når købers advokat har godkendt købsaftalen, når
køber kan få den fremtidige anvendelse godkendt af de kommunale myndigheder
og minimum 60 % af den påtænkte bebyggelse er solgt senest 6 måneder efter 29.
december 2010.

I henhold til § 27 i Lov om almene boliger skal afhændelse af en almen
boligorganisations ejendom godkendelse af kommunalbestyrelsen. Hvis
ejendommen alene omfatter almene boliger, skal afhændelse tillige godkendes af
Socialministeren, medmindre afhændelse sker inden for samme boligorganisation,
til en afdeling i en anden boligorganisation eller til en selvejende institution.
Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og
prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages
vurderingen efter reglerne i Lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende
salg af ejendom som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Anbefales.

Bilag

Købstilbud - lukket (dok.nr.36122/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2873
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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13. Ansøgning om tilskud til nyetablering af Nordjyllands

Sports College

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Nordjyllands Sports College (NSC) søger om 100.000 kr. til
nyetablering af faciliteterne til Colleget. I ansøgningen skriver NSC, at de kom ud
med et underskud i 2010 på 176.000 kr. Underskuddet skyldes blandt andet færre
elever og at NSC skulle finde nyt domicil med kort varsel. I budgettet for 2011 er der
taget tiltag, der reducerer udgifterne samt øger indtægterne. Hvis NSC bevilges
100.000 kr., kan den gæld, der er optaget i forbindelse med nyetableringen,
afvikles. NSC kan ikke udelukke, at der også i 2012 vil være behov for yderligere
støtte til afviklingen af omkostningerne til de fysiske facilitier.

Det kan oplyses, at der i 2010 blev udbetalt 271.031 kr. til Nordjyllands Sports
College via folkeoplysningen.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan beløbet
finansieres af dispositionskontoen. Der er 150.000 kr. disponibelt på kontoen.

Indstilling
Direktør med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget drøfter
sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Ansøgning imødekommes med 100.000 kr.

Bilag

Ansøgning fra Nordjyllands Sportscollege (dok.nr.36107/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/3134
 Forvaltning: BRS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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14. Ansøgning om tilskud til venskabsby besøg fra

Bremerhaven i forbindelse med Rødspætte Cup 2011

Sagsfremstilling
FFI´s Håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 3 hold,
bestående af 32 spillere og 5 ledere fra Bremerhaven til deltagelse i "Rødspætte
Cup 2011", der bliver afviklet i påsken.
Indkvartering sker på byens skoler, og forplejningen er på lige fod med de andre
deltagende hold. Forplejning koster 630 kr. pr. person og holdgebyret koster 900 kr.
pr. hold.

Bremerhaven er venskabsby med Frederikshavn Kommune. I de nye retningslinjer
er det anført, at der kan søges til forplejning af vandrehjemsstandard. Der kan
søges til 1 leder pr. 10 deltagere, 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 630 kr. x 35
personer og holdgebyr 900 kr. x 3 hold, i alt 24.750 kr.

Indstilling
Direktør med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget
bevilger 50 % af omkostningerne til forplejning gældende for 32 spillere og 3 ledere,
i alt 11.025 kr., samt 2.000 kr. til dækning af holdgebyret.

Udgiften på 13.025 kr. kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra
venskabsbyer.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning  (dok.nr.36472/11)

Bilag 2 - Retningslinjer for ansøgning (dok.nr.36480/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/3135
 Forvaltning: BRS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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15. Ansøgning om årligt støtte - Sæby Jazzfestival

Sagsfremstilling
Sæby Jazzfestival ”Jazz & Fisk” v/Sæby Turistbureau søger om et årligt tilskud til
eventen på 120.000 kr. Beløbet skal blandt andet bruges til organisering og stadig
udvikling af festivalen.

Sæby Turistforening tog i 2010 initiativ til eventen ”Jazz & Fisk”. Formålet med
eventen er at samle og profilere byens erhverv og som kan understøtte og udvikle
oplevelsesturismen udenfor den turistmæssige højsæson. Eventen afholdes hvert
år i pinsen.

Sæby Jazzfestival søger også midler af Karizma (30.000 kr.) og Kultur- og
Fritidsudvalget (30.000 kr.).

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte eventen, kan beløbet finansieres af
markedsføringskontoen. Der er afsat 531.950 kr. til markedsføring af
Frederikshavn. Hvis ”Jazz & Fisk” skal støttes med et årligt fast beløb anbefales, at
sagen tages med i forbindelse med budgetlægningen for 2012 og efterfølgende år.

Indstilling
Direktør med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget drøfter
sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Der gives et engangsbeløb til konceptudvikling på 30.000 kr.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om tilskud - Sæby Jazzfestival (dok.nr.37001/11)

Bilag 2 - Budget Jazzfestival 2011 (dok.nr.37011/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/3190
 Forvaltning: BRS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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16. Ejendommen "For Retfærdigheden" Algade, Sæby

Sagsfremstilling
Initiativtagerne for bevarelse af ”For Retfærdigheden”, Algade 14 i Sæby v/ advokat
John Henrik Andersen oplyser, at de har indgået en aftale om, at de har fået en
køberet til bygningerne frem til 1. oktober 2011. Køberetten koster 100.000 og dette
beløb er fremskaffet. Den 1. oktober 2011  skal der betales 2,5 mio. kr.

Gruppen oplyser, at de arbejder videre med at skaffe den aktiekapital de mangler
for at nå op på 3,5 mio. kr. som er den sum de skal bruge til køb og ombygning af
Algade 14.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Økonomiudvalget er indstillet på at støtte købet med et rente- og afdragsfrit lån (1.
prioritet) på 1 mio. kr. under forudsætning af, at der skaffes den nødvendige
aktiekapital fra private investorer.

Det bemærkes endvidere, at den efterfølgende drift forventes at ”hvile i sig selv”, og
i øvrigt er kommunen uvedkommende.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2759
 Forvaltning: BRS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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17. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Senest modtagne hovedoversigt over sygefravær i Frederikshavn Kommune i
perioden januar – februar 2011 er vedlagt.

I forbindelse med overgangen fra Essentia til Opus Overblik er mulighederne for
fraværsstatistik ændrede, og fremover benyttes KMD’s fraværsstatistik. Denne
fraværsstatistik er sammenlignelig med den statistik, der hidtil er trukket fra
Essentia. Fraværsstatistikken er baseret på oplysninger, der er udtrukket fra
fraværssystemet og lønsystemet. Sygefravær i rapporten omfatter
fraværsårsagerne: Sygdom, delvis Sygdom, § 28/56 og nedsat tjeneste.
Opgørelsen omfatter månedslønnede på almindelige ansættelsesvilkår, og
inddrager ikke medarbejdere i fleksjob og jobtræning.

Opus Overblik giver imidlertid mulighed for at trække rapporter, der omfatter alle
fraværsårsager og ansættelsesvilkår. Opus Overblik benyttes decentralt til at
trække fraværsrapporter, og her har alle ledere fået en introduktion til rollebaseret
indgang i Opus Overblik. Lederne kan således følge udviklingen i fravær i egen
afdeling.

Indstilling
Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Økonomiudvalget konstaterer med tilfredshed, at sygefraværet generelt har en
faldende tendens.

Økonomiudvalget opfordrer de fagområder, som viser en opadgående tendens, til
at have endnu stærkere fokus på at nedbringe sygefraværet.

Bilag

Fravær hele kommunen jan- febr 2011 (dok.nr.36176/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/128
 Forvaltning: HR Løn og Personale
 Sbh: hahe
 Besl. komp: ØU
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18. Økonomiudvalgets regnskab for 2010 samt overførsler på

Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet regnskab 2010
samt overførslerne på mødet i maj 2011. Økonomiudvalget skal forinden behandle
eget regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område:

Driftsbevillingen udviser et overskud på 9,0 mio. kr.

Uudmøntede puljer udviser et underskud på 7,3 mio. kr.

Anlægsbevillingen udviser et underskud på 36,3 mio. kr.

Forklaringen på regnskabsresultatet fremgår af Økonomiudvalgets regnskab for
2010. Det skal nævnes, at teknisk tillægsbevilling på 5,4 mio. kr, givet af
byrådet på mødet i december 2010, er medregnet i regnskab 2010 jf.
styrelseslovens krav, men udeladt i opgørelsen omkring overførslerne fra drift år
2010 til 2011.

Overførsel, drift
Resultatet opgjort ifølge "Reglerne for Økonomisk Decentralisering" udgør
et underskud på 0,03 mio. kr. Der er foretaget udligning af overskud og underskud
mellem de enkelte omkostningssteder og det indstilles herefter, at der netto
ikke overføres et beløb fra år 2010 til 2011. 
Overskuddene vedrørende landsbyggefonden, intern leasing og lån til
misbrugsforebyggelse på i alt 6,8 mio. kr. ønskes overført fra 2010 til 2011.

Uudmøntede puljer
Resultatet opgjort ifølge "Reglerne for Økonomisk Decentralisering" udgør et
underskud på 7,3 mio. kr. Der er foretaget udligning fra områder, som ikke er
omfattet af overførselsadgangen og det indstilles herefter, at der overføres
underskud på 3,8 mio. kr.

Overførsel, anlæg
Resultatet opgjort ifølge "Reglerne for Økonomisk Decentralisering" udgør et
underskud på 30,0 mio. kr., som ønskes overført fra år 2010 til 2011. Overførslen
af underskuddet på anlægsområdet skyldes primært manglende salgsindtægter
vedrørende ejendomme på 36,1 mio. kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/1244
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

regnskabsresultatet for 2010 for Økonomiudvalgets drifts- og
anlægsbevilling samt uudmøntede puljer tages til efterretning

der overføres et overskud på 6,8 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden
mv. finansieret af de likvide midler

der overføres et underskud på 3,8 mio. kr. vedrørende uudmøntede puljer
finansieret af de likvide midler

der overføres et underskud på 30,2 mio. kr. vedrørende
anlægsbevillingerne. Heraf overføres underskud på 0,3 mio. kr. vedrørende
leasingudgifter til drift. Overførslen på anlægsområdet finansieres af likvide
midler på 30,2 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Indstillingens første 3 punkter anbefales.

Indstillingens 4. punkt anbefales således, at der overføres et overskud på 5,8 mio.
kr. på anlægsområdet. Dermed overføres beløb på 36,1 mio. kr. vedrørende
manglende salgsindtægter ikke.

Bilag
Bilag 1 - Overførselsopgørelse anlægsbevillinger fra år 2010 til 2011 på Økonomiudvalgets
område (dok.nr.25700/11)
Bilag 2 - Beregnet over-/underskud i regnskabsår 2010 - Økonomiudvalgets budgetområde.
 (dok.nr.14274/11)
Bilag 3 - Forslag til finansiering af nogle af underskuddene på Økonomiudvalgets område år 2010.
 (dok.nr.33082/11)
Bilag 4 - Forklarende notat til overførselssagen på Økonomiudvalgets område (dok.nr.33703/11)
Bilag 5 - Forklarende oplysninger til overførslerne på ØU´s område (dok.nr.33902/11)
Bilag 6 - Årsberetninger 2010 på Økonomiudvalgets budgetområde (dok.nr.37401/11)

Bilag 7 - Årsberetning samt ØKD på Økonomiudvalget (dok.nr.32535/11)
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19. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - Økonomiudvalgets

område

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 for Økonomiudvalgets område er under
udarbejdelse.
Budgetopfølgningen udleveres på Økonomiudvalgets møde 13. april 2011.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. april 2011
Til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/904
 Forvaltning: Økonomicentret
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU
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20. Frederikshavn Kommunes Biblioteker - Leasing i

forbindelse med udskiftning af selvbetjeningsautomater,

overgang til RFID samt etablering af "åbent bibliotek" i

Kappelborg.

 Lukket sag
 Sagsnr: 10/2880
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/ØU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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