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1. Forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 - Boligområde Niels 

Mørchs Gade samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.28 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2011 at igangsætte 

lokalplanarbejdet vedrørende boligområde Niels Mørchs Gade 17 i Frederikshavn. 

Udarbejdelsen af lokalplanforslaget er sket i samarbejde med ansøger.  

  

Niels Mørchs Gade 17 udgør et areal på 2.082 m
2 

beliggende i 

Søndergadekvarteret i Frederikshavn by. Arealet henligger i dag ubebygget efter 

nedrivning af Landbo Nords bygninger.  

  

Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af 2 3-etagers boligblokke med i alt 

18 boliger – bebygget areal på 590 m
2
 og et etageareal på 1.770 m

2
.  

  

Den ene boligblok placeres i skel ud mod Niels Mørchs Gade, for at understrege 

gadeforløbet. Den anden blok placeres vinkelret herpå ca. midt på grunden og der 

etableres parkering langs denne blok. Med den valgte placering af bebyggelsen 

bliver der et større samlet haveanlæg mod syd-øst afskærmet fra gaden og med 

stiadgang til Sæbybanestien. 

  

Nugældende Lokalplan FRE.BC.15.01.18 sikrer arealets anvendelse til blandet 

Bolig-/Centerformål og muliggør bebyggelse i 2½ etage med en maksimal højde på 

10 m og en bebyggelsesprocent på 60 %. 

  

Det nye lokalplanforslag FRE.B.15.14.01 fastsætter anvendelsen til Boligformål og 

muliggør bebyggelse i 3 etager med en maksimal højde på 10,5 m og en 

bebyggelsesprocent på 85 %.  

  

De generelle krav til et opholdsareal på min. 50 % af det samlede boligareal er 

opfyldt. 

  

Der er lavet en vurdering af skyggeforholdene. Det vurderes, at skyggegenerne i 

forhold til nabobebyggelse er af mindre væsentlig karakter. Vurderingen er truffet 

på baggrund af skyggediagrammerne vedlagt som lokalplanforslagets kortbilag D.  

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for 

området. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et kommuneplantillæg med 

betegnelsen nr. 09.28, der muliggør opførelse af den konkrete boligbebyggelse.  

 

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.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2290 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 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 forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 – 

Boligområde Niels Mørchs Gade samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.28, 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Et flertal anbefaler indstillingen. 

  

Per Nilsson kan ikke tiltræde, idet der allerede foreligger en lokalplan af ny dato.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2011 (dok.nr.40935/11) 

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.B.15.14.01 - forslag til Kommuneplantillæg 09.28 (dok.nr.46783/11) 
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.05.10.01 - 

helårsboligområde Guldmajsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 22. december 2010 vedtog byrådet Lokalplanforslag SKA.05.10.01 for et 

helårsboligområde ved Guldmajsvej i Skagen. Baggrunden for lokalplanen var et 

ønske om at sikre en udstykningsmulighed til boliger på et mindre areal i den 

nordlige del af Skagen, udlagt til boligformål i Kommuneplan 2009-2020. 

Lokalplanen skal sikre fastholdelsen af et grønt miljø med mulighed for at opføre 5 

nye parcelhuse.  

  

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 8. december 2010 til den 2. 

februar 2011. Der er indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne 

giver anledning til mindre justeringer, jf. indsigelsesnotat af 6. april 2011.  

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.05.10.01 vedtages 

endeligt med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 6. april 2011.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Lokalplan SKA.05.10.01  (dok.nr.41054/11) 

bilag 2 - Beslutning fra møde den 22. december 2010 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.2860/11) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat SKA.B.05.10.01  (dok.nr.41056/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4386 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3. Eventuel opsigelse af lejemål på Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede i møde den 5. april 2011 at igangsætte 

udarbejdelse af ny lokalplan for den centrale del af Sæby Havn med den 

afgrænsning, som er vist på vedlagte luftfoto.  

  

Styregruppen for udvidelse af Sæby Havn har på møde den 1. marts 2011 drøftet 

den videre proces for planlægningen af den centrale del af Sæby Havn. 

Styregruppen besluttede blandt andet, at værftsgrunden ønskes omdannet til 

havneformål.  

  

Kommunen har lejet værftsgrunden ud til Sæby Værft og Husbådbyggeri ApS. Det 

lejede består af 1.358 m
2
 værftsareal, 125 m

2
 redningsstation / 

administrationsbygning og 516 m
2
 kajareal. Lejer ejer selve værftsbygningen, mens 

kommunen ejer tidligere redningsstationsbygning.  

  

Lejemålet er indgået den 1. juli 2002 og fortsætter, indtil det i henhold til de 

opsigelsesvarsler, der er fastsat i lejekontrakten, opsiges af en af parterne. 

Lejemålet kan opsiges med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør en 1. 

april eller en 1. oktober. Lejemålet er dog fra Frederikshavn Kommunes side 

uopsigeligt frem til den 1. juli 2013. Kommunen kan altså med 6 måneders 

forudgående skriftligt varsel opsige lejer med ophør til den 1. juli 2013. Ifølge 

lejekontrakten skal værftsarealet benyttes til skibsdrift og redningsstationen til 

administration.  

  

Den årlige leje i 2011 er 165.005,16 kr.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at lejekontrakten opsiges til 

ophør pr. 1. juli 2013.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Plangrænse for Sæby Havn (dok.nr.35123/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3117 

 Forvaltning: Ejendomscenteret 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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4. Flytning af midler i forbindelse med centerdannelse 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets beslutning den 26. januar 2011 vedrørende ny 

administrativ struktur i Frederikshavn Kommune, skal midlerne vedrørende 

ejendomscentret flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.  

  

Park og Vej’s bygningsmæssige del vil indgå i den samlede overdragelse af alle 

kommunale bygninger til ejendomscentret  

  

Overførslen omfatter 

         Køb og salg 

         Energiudgifter 

         Havne 

         VE-Byen 

 

Økonomiske konsekvenser  

Samlet omfatter overflytningen fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget  i  2011 42,8 

mio. kr. når overførslen fra 2010 er indregnet  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 

overførslen til Økonomiudvalget. 

  

Beslutning - Teknisk Udvalg den 17. maj 2011  

Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge til mødet.  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 

Indstillingen tiltrædes, dog således at udvalget finder at havnene fortsat bør ligge i 

Teknisk Udvalg, idet det ikke har været klart, at etablering af ejendomscenteret 

også betød en overflytning til Økonomiudvalget. Af hensyn til samarbejdet med 

havnene finder udvalget, at det vil være gavnligt at fastholde området i Teknisk 

Udvalg. 

  

Et flertal af udvalget tilkendegiver betænkelighed ved en overflytning, der øger 

afstanden mellem brugere og det politiske udvalg. 

  

Per Nielsson kan ikke tiltræde denne bemærkning.  

  

Fraværende: Frode Thule Jensen. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Godkendt for så vidt angår køb og salg, energiudgifter og VE-byen.  

  

Overførslen af havnene genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4943 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU 
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Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Flytning af midler i forbindelse med centerdannelse TU til ØU (dok.nr.48677/11) 
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5. Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2011 

 

Sagsfremstilling 

Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd er tidligere år blevet godkendt af Erhvervs - 

og Turismeudvalget. Idet dette udvalg er nedlagt, forelægges udkast til aftale for 

2011 nu for Økonomiudvalget.  

  

Med henblik på at få udformet den endelige aftale har Frederikshavn 

Erhvervskontor samt Center for Udvikling og Erhverv i dialog udarbejdet vedlagte 

udkast til aftale for 2011 med udgangspunkt i dels: 

       den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi  

       at den lokale erhvervsservice i videst mulige omfang skal trække på de 

tilbud, der udbydes fra Væksthus Nordjylland for at få etableret det 

enstrengede erhvervsservicesystem, der er en forudsætning for 

kommunernes overtagelse af Væksthus Nordjylland i 2011  

       ”Omstilling og vækst i Frederikshavn Kommune”  

       at der skal være plads til lokale fokuseringer 

  

Udkastet til aftale for 2011 bygger videre på tidligere års aftale med blandt andet 

følgende justeringer:  

       Nyt punkt som tydeliggør fokus på realisering inden for de fire prioriterede 

spor for vækst og omstilling i Frederikshavn Kommune 

       Nyt punkt med fokus på en ekstraordinær indsats på 

iværksættere/vækstiværksætteri 

       Nyt punkt om nyttiggørelse af Væksthusprogrammet 

GLOBAL/Internationalisering 

       Nyt punkt om fælles årligt udviklingsseminar mellem Erhvervskontoret samt 

Udvikling og Erhverv med henblik på fælles fokus og rollefordeling  

       Nyt punkt om udvikling af grundlag for mere partnerskabslignende aftale for 

2012 

  

I udkastet til aftale lægges der vægt på, at Erhvervsrådet deltager i den 

fremadrettede erhvervsudviklingsdel. Ligesom der er lagt vægt på gensidig 

erfaringsudveksling og koordinering mellem erhvervsservice, erhvervs fremme og 

erhvervsudvikling.  

  

Ifølge udkastet til aftale betaler Frederikshavn Kommune et tilskud på 3.938.000 kr. 

til Frederikshavn Erhvervsråd for at løse den aftalte erhvervsserviceopgave.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udkast til aftale for 

2011 godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3059 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU 
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Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Udkast aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2011.DOC (dok.nr.48985/11) 
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6. Aftaler med Frederikshavn Kommunes turistforeninger for 

2011 

 

Sagsfremstilling 

Aftaler med Frederikshavn Kommunes turistforeninger er tidligere blevet godkendt 

af Erhvervs - og Turismeudvalget. Idet dette udvalg er nedlagt, forelægges udkast til 

aftaler for 2011 nu for Økonomiudvalget.  

  

I lighed med tidligere år lægges der i 2011 op til, at der skal indgås 3 separate 

aftaler, da der vil være visse forskelligheder med udgangspunkt i de lokale styrker 

og muligheder samt vilkår for hver af de 3 turistforeninger.  

  

Efter dialog mellem turistcheferne samt Center for Udvikling og Erhverv er der 

udformet udkast til konkrete aftaler, som rummer fælles elementer for alle 

turistforeningerne samt de særlige elementer for de enkelte lokalområder.  

  

De fælles elementer er blandt andet, at  

  

       Turist foreningerne leverer turismefremme i både eget lokalområde og i 

Toppen af Danmark-samarbejdet og herunder at medvirke til at fremskaffe 

størst mulig ekstern medfinansiering til udviklingsprojektet Naturen+  

       Turist foreningerne indgår i det forpligtigende samarbejde i Destinationen 

Toppen af Danmark med henblik at udnytte de enkelte lokalområders styrker 

og kendetegn, der er med til at sikre en effektiv udnyttelse af de ressourcer 

og kompetencer, som Frederikshavn Kommune finansierer  

       De enkelte turistforeninger indgår i et forpligtigende samarbejde med de 2 

øvrige turistforeninger i Frederikshavn Kommune med henblik på at udnytte 

de enkelte lokalområders særlige styrker og kendetegn for at sikre reel 

merværdi for hele kommunen 

       Turist foreningerne stiller ressourcer til rådighed i forhold til VisitDenmark og 

VisitNordjylland med henblik på at præge udviklingen til fordel for den lokale 

turismeudvikling 

       Turist foreningerne forpligtiger sig til at drive certificeret turis tservice 

       De enkelte turistforeninger medvirker til udvikling af den lokale turisme inden 

for markedsføring og produktudvikling ud fra de lokale forudsætninger  

  

Aftalerne for 2011 bygger videre på tidligere års aftaler med blandt andet følgende 

tilføjelser og justeringer:  

  

       Fokus på samarbejde mellem turisme og handel  

       Dialog med kommunen om strategi  

       Afprøvning af nye former for turistservice og –information tættere på gæsten 

       Forberedelse af ny form for aftale i 2012 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3063 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU 
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Herud over peges der i hver enkelt aftale på nogle punkter, som fokuserer på og 

synliggør lokale styrker og muligheder. 

  

Tidligere års aftale med Skagen Turistforening har indeholdt punkt om, at der skulle 

drives autoriseret grønt I-bureau i Skagen og rødt I-bureau i Aalbæk. I reglerne for 

autorisation er rødt I-bureau afskaffet fra 2011. Til gengæld kan et grønt I-bureau 

drive bemandede og ubemandede turistinformationer, som ikke kræver 

autorisation. I aftalen for Skagen Turistforening er punktet om grønt og rødt I-

bureauer således ændret til, ”at turistforeningen driver autoriseret grønt I -

bureau/turistinformation i Skagen-Aalbæk området”. 

   

Økonomiudvalget har tidligere udmøntet tilskuddet i 2011 til de 3 turistforeninger 

fordelt med 2.059.010 kr. til Skagen Turistforening, 996.950 kr. til Sæby 

Turistforening og 2.490.1600 kr. til Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn. 

Økonomiudvalget har desuden tidligere besluttet, at der for 2012 kun indgås én 

samlet aftale med turismeområdet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Udvikling og Erhverv indstiller, at udkastene 

til aftaler godkendes for henholdsvis Skagen Turist forening, Sæby Turistforening 

samt Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Godkendt.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast Aftale med Skagen Turistforening 2011.doc (dok.nr.48986/11) 

Bilag 2 - Udkast Aftale med Turistforeningen for Frederikshavn og omegn 2011.doc (dok.nr.48987/11) 

Bilag 3 - Udkast Aftale med Sæby Turistforening 2011.DOC (dok.nr.48989/11) 
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7. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Naturen+ 

 

Sagsfremstilling 

I juni 2007 blev de tre kommuner Læsø, Hjørring og Frederikshavn Kommuner i 

regi af Toppen af Danmark udpeget som udviklingspartner i VisitDenmarks 

udviklingsprojekt "Udvikling af nye superhelårsdestinationer". Der blev i den 

forbindelse udarbejdet projekt "Naturen+ i lysets land - handlingsplan for udvikling 

af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011". Frederikshavn Kommune har 

været involveret i udarbejdelsen af handlingsplanen, dels overordnet via Toppen af 

Danmarks bestyrelse, men også via deltagelse i styregruppen for projektet.  

  

Projektets samlede budgetudkast for implementeringen af handlingsplanen var 

oprindeligt 16.1 mio kr. i perioden 2009-2011. Projektet søgte i 2009 2.6 mio kr. fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond, til projektet, hvorfra man desværre fik afslag.  

  

Budgettet er siden blevet justeret af flere omgange i 2009 på grund af særlige 

økonomiske krav fra EU`s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler. 

Budgettet er endelig endt på 13.8 mio kr., blandt andet grundet afslaget fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond samt de førnævnte justeringer ved de øvrige 

finansieringskilder. 

  

Projektet følger sin tidsplan på trods af førnævnte justeringer og økonomiske 

ændringer, og de planlagte aktiviteter følger tidsplanerne i projektet.  

  

Der blev bevilget 2.465.632 kr fra EU´s Regionalfond, 4.173.257 kr. fra de 

Regionale Udviklingsmidler samt 300.000 kr. fra VisitDenmark. Herudover er der 

planlagt aktiviteter for et beløb på 900.000 kr. hvortil der søges ekstern finansiering.  

  

Projektets løbetid er ansøgt forlænget, da bevillingerne fra EU´s Regionalfond og 

De Regionale Udviklingsmidler først faldt helt på plads i foråret 2010, hvilket har 

medført forsinkelse og udsættelse af projektets planlagte aktiviteter, disse 

projektforlængelsesanmodninger er under behandling hos de bevilgende 

myndigheder pt.  

  

De tre involverede kommuner bidrager alle økonomisk til implementeringen af 

projektets handlingsplan og medfinansierer i alt 6 mio kr. over 3 år  oprindeligt 

fordelt med 1. mio kr. fra Hjørring Kommune, 955.000 kr. fra Frederikshavn 

Kommune og 45.000 kr. fra Læsø Kommune. Fordelingen er procentmæssigt 

beregnet ud fra befolkningstallet i de tre kommuner. Samme metode 

anvendes blandt andet til at beregne det årlige økonomiske bidrag til 

destinationsselskabet "Toppen af Danmark" fra de tre kommuner.  

  

Frederikshavns Kommunes andel er oprindeligt beregnet til 955.000 kr. pr. år i 

hvert af årene 2009-2011. Dette beløb er optaget i budgettet for 2009 og 

overslagsårene. Jævnfør førnævnte beregningsmetode, samt et faldende 
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befolkningstal, anmodes der om 947.432 kr. for 2011.  

  

Det vurderes, at projektet "Naturen+ i Lysets Land - Handlingsplan for udvikling af 

helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011" er i god overensstemmelse med 

Frederikshavn Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi herunder de 4 hovedspor 

"Maritime område", "Energi", "Fødevarer" samt "Oplevelser og Vækst". Projektet 

vurderes forsat at være et godt supplement til Frederikshavns turist - og 

oplevelsesøkonomiske strategier og indsatser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet, at de i budget 2011 afsatte anlægsmidler på 947.432 kr. frigives 

til helårsturismeprojektet Naturen+. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Naturen+ (dok.nr.48756/11) 

Bilag 2 - Midler til Naturen+ - Kommunernes bidrag no. 3. 2011 (dok.nr.45761/11) 
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8. Lysets Land 2020 - en langsigtet vækstplan for turismen i 

Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Den første koordinerede fælles turismepolitik for partnerne i destinationen Toppen 

af Danmark blev formuleret i 2001 og revideret i 2005. Der er en række forhold, 

som har ændret sig siden 2005 og der er derfor med tilskud fra EU´s 

Regionalfond igangsat en proces med det formål at formulere en langsigtet 

vækstplan for turismen i Toppen af Danmark.  

  

Bestyrelsen har godkendt udkastet til strategien "Lysets Land 2020 - Vækst via 

netværk" og forslaget er nu fremsendt til høring i ejerkredsen. Ejerkredsen består af 

Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Læsø Kommune og de 

turistforeninger/bureauer, der er i Toppen af Danmarks område. Kommunernes 

økonomiske bidrag til Toppen af Danmark er 14,37 kr. pr. indbygger pr. år.  

  

Indsatsen i Toppen af Danmark bygger grundlæggende på tre basale værdier:  

         Bæredygtighed, Tilgængelighed, Helårsturisme 

  

Der lægges i udkastet til ny strategi op til at to strategiske indsatsfelter skal være 

centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke: 

         Branding samt Markedsføring og Produktudvikling  

  

En løbende produktudvikling vil være nødvendig for løbende at tilpasse udbuddet til 

turisternes ønsker og behov. Produktudviklingsopgaverne skal prioriteres, sådan at 

de stemmer overens med basale værdier i ”brandet Lysets Land”.  

  

Der er endvidere en række værktøjer, som skal anvendes for at realisere 

strategien, disse værktøjer er: 

         Infrastrukturfaciliteter, Information og viden samt Vækstnetværk 

  

Den turistmæssige infrastruktur og faciliteter såsom stianlæg, strandrensning, kort 

og informationsmateriale i det åbne rum er en kommunal opgave. Hvor Toppen af 

Danmarks opgave blandt andet er i konstruktiv dialog med kommunerne løbende at 

gøre opmærksom på behov for vedligeholdelsen, forbedringer og ny infrastruktur. 

Toppen af Danmark har således en koordinerende rolle på tværs af kommunerne.  

  

Service og information er en kerneydelse for turistbureauerne og derfor ikke særlig 

opgave for Toppen af Danmark. Der er opgaver som går på tværs af destinationen, 

eksempelvis af teknologiske løsninger såsom infostandere, informationer/service 

via mobiltelefonerne og elektroniske infostandere som kan være en opgave for 

Toppen af Danmark.  

  

Vækstnetværk skal levere input til realiseringen af Toppen af Danmarks strategi. 

Netværkene vil endvidere have det formål at tilskynde til aktiviteter på tværs af 
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destinationen via en samlet og koordineret indsats, som kan være medvirkende til 

at skabe øget omsætning og vækst for hele destinationen. Interessen for at deltage 

i netværk vil j f. strategien forudsætte, at Toppen af Danmark påtager sig rollen som 

facilicator, og at netværkene beskæftiger sig med konkrete og praktiske aktiviteter, 

og som kan bidrage til vækstskabende aktiviteter inden for strategiens rammer. 

  

Med udgangspunkt i de to basale indsatsfelter – bæredygtighed, tilgængelighed og 

helårsturisme skal disse føre frem til seks vækstmål:  

         Udviklingen i antallet af overnatninger skal være bedre, end den er i 

Danmark som helhed 

         Udviklingen i den beregnede turismeomsætning skal være bedre, end den 

er i Danmark som helhed 

         Døgnforbruget pr. turist skal øges, så den i alle kommuner ligger på eller 

over gennemsnittet for Region Nordjylland 

         Samtidig med at højsæsonen fastholdes, skal overnatningstal og 

omsætning i de resterende af årets måneder stige  

         Belægningsprocenten på den eksisterende overnatningskapacitet skal 

øges  

         Der skal skabes flere helårsarbejdspladser  

  

Den store udfordring i et fremtidigt perspektiv for Toppen af Danmark er at finde 

den rigtige balance mellem decentralt engagement og central indsats på tunge 

kompetencefelter. Kravene fra de kommercielle aktører og ikke kommercielle 

aktører, kommunerne og de lokale turistorganisationer ændres løbende hvilket 

betyder, at Toppen af Danmark skal være fleksibel og parat til at kunne revurdere 

sin rolle og finde sin plads heri.  

  

Som et led i realiseringen af strategien skal Toppen af Danmark derfor formulere 

en særskilt plan for den fremtidige organisering af turismesamarbejdet i 

destinationen, hvor alle aktører såvel kommunernes, turistbureauernes samt de 

kommercielle og ikke kommercielle aktørers rolle er klart beskrevet og defineret. 

  

Der skal udarbejdes et høringssvar, og det forslås at dette høringssvar indeholder 

følgende bemærkninger til udkast til strategi ”Lysets Land 2020”  

         at der fællesskab arbejdes med alle de muligheder som de digitale 

platforme løbende giver mulighed for i markedsføringen af ”Lysets Land”  

         at de implicerede parter og partnere afsætter de nødvendige ressourcer til 

løsning af de fremtidige arbejdsopgaver, som iværksættes i fællesskab via 

destinationen og som beskrevet i Vækstplanen 

         at der skal være de rigtige kompetencer til rådighed til at løse de fremtidige 

arbejdsopgaver, som er beskrevet i vækstplanen 

         der skal tænkes i partnerskaber – her tænkes både privat og offentlig til 

løsning af de fremtidige opgaver 

         at der afsættes de nødvendige ressourcer til gennemførsel af 

Vækstplanen og/eller at Vækstplanen tilpasses de tilstedeværende 

ressourcer 

         at de kommercielle aktører og ikke kommercielle aktører også inddrages 
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løbende og aktivt i udviklingen og markedsføringen af destinationen  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget 

anbefaler byrådet at fremsende høringsvaret til Toppen af Danmark med de 

fremførte kommentarer.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales med opfordring til at der skabes et prioriteret fokus på tilgængelighed og 

attraktivitet for handicappede.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast til langsigtet vækstplan for turismen i Toppen af Danmark (dok.nr.37644/11) 

Bilag 2 - Udkast til høringsvar vedrørende udkast til strategi "Lysets Land 2020" (dok.nr.49211/11) 
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9. Verdensballet i Skagen 2011 

 

Sagsfremstilling 

Jens-Christian Wandt søger om tilskud til markedsføring af arrangementet 

Verdensballet i Skagen 2011.  

  

For 4. år i træk vil solodansere fra The Royal Ballet of London gæste Skagen. 

Anført af den danske solodanser i London, Johan Kobborg, vil danserne igen i år, 

sammen dem danske operasangere og musikere, give forestilling ved Den 

Tilsandede Kirke den 18. og 19. juli 2011.  

  

Budgettet for de 2 arrangementer balancerer med forventede indtægter fra 

Frederikshavn Kommune. Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. marts 

2011 bevilget et tilskud på 40.000 kr. til afholdelse af arrangementet og der søges 

yderligere om 50.000 kr. fra Økonomiudvalget til markedsføring af projektet. Der 

forventes godt 1500 publikummer til hver forestilling, hvoraf halvdelen er betalende 

og den anden halvdel er gratister på stå- og siddepladser i klitterne. Arrangøren 

håber på denne måde at kunne tilgodese alle interesserede, lokale som turister, og 

dermed give alle en god oplevelse.  

  

Frederikshavn Kommune bevilgede i 2010 i alt 80.000 kr. fra henholdsvis Kultur - og 

Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.  

  

Det vurderes, at Verdensballet har en turistmæssig værdi for kommunen. Såfremt 

Økonomiudvalget ønsker at yde støtte til balletten kan udgiften afholdes af 

Økonomiudvalgets markedsføringskonto, og støtten kan gives som et sponsorat. 

 Der er afsat 531.950 kr. på markedsføringskontoen.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller sagen til drøftelse.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Der ydes støtte på 40.000 kr.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning til Økonomiudvalget - Budget - Verdensballet 2011.pdf  (dok.nr.43963/11) 
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10. Sammenlægning af almene boligorganisationer 

 

Sagsfremstilling 

Grenen Boligforening af 1946, Skagen, meddeler, at Boligforeningen af 1952 og 

Grenen Boligforening af 1946 fusionerer med virkning fra 1. januar 2012.  

  

Grenen Boligforening af 1946 består af 391 lejligheder, 1 erhvervslejemål og 86 

garager.  

  

Boligforeningen af 1952 består af 203 lejligheder og 17 garager.  

  

Sammenlægningen er besluttet i de 2 boligselskabers øverste myndigheder i 

marts/april måned 2011.  

  

Boligforeningerne oplyser, at man arbejder videre med navn, vedtægter og 

forretningsorden mv.  

  

Lovgrundlaget for likvidation, afståelse og sammenlægning af almene 

boligorganisationer findes i Lov om almene boliger og i kapitel 10 i Indenrigs - og 

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.  

  

§ 15 i Lov om almene boliger anfører, at en godkendt almen boligorganisation ikke 

kan opløses medmindre indenrigs- og socialministeren meddeler samtykke hertil.  

  

§ 102 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger 

m.v. anfører, at ”ved opløsning af en almen boligorganisation med henblik på 

sammenlægning med en eller flere andre almene boligorganisationer, indgår den 

opløste boligorganisations afdelinger og midler i den sammenlagte 

boligorganisation. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og 

Landsbyggefonden om sammenlægningen.”  

  

Sammenlægning af almene boligorganisationer kræver således ikke 

kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

meddelelsen tages til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Udsættes, idet der er indsendt klage over fusionen af boligforeningerne, og 

beboerklagenævnet har vedtaget at tillægge klagen opsættende virkning.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen 
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11. Statusrapport 2010 på forsikringsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender statusrapport 2010 for Frederikshavn 

Kommune.  

  

Rapporten opsummerer skadeudviklingen og økonomien på forsikringsområdet og 

sammenligner med året før.  

  

Endvidere oplyses i rapporten om kommunens tiltag på 

skadeforebyggelsesområdet i 2010. 

  

Willis anbefaler, at man i årene fremover prioriterer etablering af ABA-anlæg 

(Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på skolerne.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager statusrapporten til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen, Erik Sørensen og Bjarne Kvist  

 

Bilag 

Statusrapport 2010 for Frederikshavn Kommune (dok.nr.47492/11) 

 
 Åben sag 
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12. Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011 - 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal over-/underskud for 

drifts- og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i 

landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedr. lån til 

misbrugsforebyggelse) overføres fra 2010 til 2011.  

  

I henhold til planen for regnskabsafslutningen, behandler byrådet overførslerne på 

mødet i maj. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet 

overførslerne på eget område. 

  

I vedhæftede bilag til sagen er der et skema, der viser de beregnede 

over/underskud i henhold til regelsættet for drift, anlæg og puljer.  

Der er dog følgende undtagelser fra regelsættet i opgørelserne som er indregnet:  

        Uudmøntede fælles puljer (Økonomiudvalget) har delvist fået finansieret 

underskuddet med et mindreforbrug fra områder, der ikke er omfattet af 

overførselsadgang på 3,58 mio. kr.  

        Økonomiudvalget, anlæg efterlader et underskud på 36,1 mio.  kr. vedr. 

salgsindtægter vedr. grunde og bygninger 

        Socialudvalget efterlader et underskud på 0,356 mio. kr. vedr. manglende 

huslejeindtægter efter afhændelse af pensionistboligerne i Ravnshøj  

        Teknisk udvalg efterlader et underskud på 1,4 mio. kr. vedr. 

vandafledningsbidrag 

  

Vedr. opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud, skal det 

understreges, at tillægsbevillingerne som følge af sagen ”Tilretning af budget 

2010”, som blev givet på byrådets møde den 22. december 2010 (pkt. 30) til de 

forventede merforbrug på 3 udvalg, ikke er medtaget i beregningen.  

  

Den samlede overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør et netto overskud på 

99,441 mio. kr. 

Heraf udgør driftsområdet et underskud på 7,989 mio. kr., anlægsområdet et 

overskud på 100,638 mio. kr. og puljer et overskud på 6,792 mio. kr.  

  

Finansiering af overførselsbeløbene sker ved en yderligere låneoptagelse på 68,53 

mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 30,911 mio. kr.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at underskuddet på 12,2 mio. kr. i Center 

for Familie (underskud i familierådgivningen samt dag/døgn) efterlades i 2010 og 

følgeligt at der søges en tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2011 til dækning af det 

overførte underskud.  

  

Som følge af serviceudgiftsrammen for 2011, kan der ikke i Frederikshavn 
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Kommunens situation, overføres midler til forbrug i 2011, uden at det er sikret, at 

disse forbrug bliver modsvaret af mindreforbrug i forhold til servicerammen.  

Det fremgår af ovennævnte skema, at en del af de overførte driftsmidler overføres 

til anlæg. Det sker i de situationer, hvor omkostningsstederne har opsparet midler 

og vil bruge disse til investeringer, der kan sidestilles med en anlægsinvestering.  

  

Der er fra administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for, hvorledes det 

sikres, at der ikke som følge af overførselssagen, sker en belastning af 

serviceudgiftsrammen for 2011.  

  

Økonomiudvalget vil på mødet få en gennemgang, af den planlagte administrative 

procedure, der iværksættes for at sikre at overførslerne ikke føre til et merforbrug i 

forhold til det korrigerede budget.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet godkendelse, at  

  

1.     overførslerne, som indstillet af udvalgene godkendes  

2.     der gives overførselsbevilling på -15,835 mio. kr. vedr. drift (formindskelse 

af forbrugsmulighederne i 2011) 

3.     der optages rådighedsbeløb på 7,846 mio. kr. vedr. anlæg (Opsparede 

driftsmidler der bruges til anlægsinvesteringer) (Forøgelse af 

forbrugsmulighederne i 2011) 

4.     der gives anlægsbevilling på 7,846 mio. kr. vedr. ovennævnte  

5.     der optages rådighedsbeløb på 100,638 mio. kr. vedr. anlæg (Overførsel 

fra anlæg i 2010) (Forøgelse af forbrugsmulighederne i 2011)  

6.     der givers overførselsbevilling på 6,792 mio. kr. vedr. puljer (Forøget 

forbrugsmulighed i 2011) 

7.     den samlede overførsel på 99,441 mio. kr. finansieres ved yderligere 

lånoptagelse på 68,53 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler 

på 30,911 mio. kr. 

8.   drøftes om der skal gives en tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. som indstillet 

af Børne- og Ungdomsudvalget. Såfremt der gives tillægsbevilling 

finansieres den af likvide midler 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

De af administrationen udarbejdede administrative procedurer for håndtering af 

overførsler blev godkendt. 

  

Med baggrund i udvalgenes fortsatte store bestræbelser på at overholde budget 

2011, anbefaler Økonomiudvalget at afskrive ”gammel gæld” j fr. nedenstående 

indstilling:  

1.  overførslerne, som indstillet af udvalgene godkendes  

2. ”gammel gæld” i Center for Familie (underskud i familierådgivningen samt 

dag/døgn) på 12,2 mio. kr. eftergives  

3.  ”gammel gæld” i Socialudvalget på 12,6 mio. kr. eftergives  

4. ”gammel gæld” i Sundhedsudvalget på 3,9 mio. kr. eftergives  

5.    der gives overførselsbevilling på 12,865 mio. kr. vedr. drift (forøgelse af 
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forbrugsmulighederne i 2011) 

6.     der optages rådighedsbeløb på 7,846 mio. kr. vedr. anlæg (Opsparede 

driftsmidler der bruges til anlægsinvesteringer) (Forøgelse af 

forbrugsmulighederne i 2011) 

7.     der gives anlægsbevilling på 7,846 mio. kr. vedr. ovennævnte  

8.     der optages rådighedsbeløb på 100,638 mio. kr. vedr. anlæg (Overførsel 

fra anlæg i 2010) (Forøgelse af forbrugsmulighederne i 2011 ) 

9.     der gives overførselsbevilling på 6,792 mio. kr. vedr. puljer (Forøget 

forbrugsmulighed i 2011) 

10.     den samlede overførsel på 128,1 mio. kr. finansieres ved yderligere 

lånoptagelse på 68,53 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midle r 

på 59,6 mio. kr. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Samlet opgørelse over over-/underskud for 2010 som indstillet af udvalgene (dok.nr.49768/11) 

Bilag 2 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger om overførsel til 2012 (dok.nr.47023/11) 
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13. Regnskab 2010 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskabet 2010 til byrådet med 

henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni 2011. 

  

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale 

styrelseslov, regnskabsbekendelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. 

Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder. 

  

I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de samlede 

tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.  

  

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse 

med byrådets behandling.  

  

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet inden den. 

15. august 2011.  

  

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2011 indsende regnskabet til 

tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har 

truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen.   

  

I uddybningen af regnskabet fremgår bilagene, der er vedlagt sagen  

  Årsberetning 2010, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og 

bemærkninger til regnskabsresultatet  

 Bilag til Årsberetning 2010, som er et supplement til selve årsberetningen, der 

indeholder uddybende specialeoversigter  

 Direktionens regnskabsnotat, som er Direktionens overordnede bemærkninger til 

regnskabsresultatet  

 Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet   

REGNSKABSOPGØRELSE, Udgiftsbaseret       

Beløb i 1.000 kr   

Positive tal angiver udgifter Regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse Forventet 

Negative tal angiver indtægter 2010 budget 2010 budget 2010 (1) 

regnskab 

30/9 

Skatter og generelle tilskud -3.492.719 -3.493.134 -3.505.354 415 -3.493.133 

Driftsudgifter i alt 3.335.040 3.382.464 3.289.685 -47.424  3.372.476 

Renter m.v. 7.920 9.375 19.925 -1.455  9.935 

Resultat af ordn. virksomh. -149.759 -101.295 -195.744 -48.464  -110.722 

  overskud overskud overskud   overskud 

Anlæg i alt 215.368 273.010 169.864 -57.642 248.547  

Resultat af det skattefi. 65.609 171.715 -25.880 -106.106 137.825 

  underskud underskud overskud   overskud  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/13013 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Resultat af 

forsyningsvirksomheder -348 1.261 1.261 -1.609 1.261  

Resultat i alt 65.261 172.976 -24.619 -107.715 139.086  

  underskud underskud overskud    overskud 

Primo beholdning 2010 -8.443 -8.443 -126.700 0   

  
Negativ 

behold. 
Negativ 

behold. 
Negativ behold. 

  
  

Optagne lån -137.700 -198.085 -86.134 60.385 -137.716  

Øvrige balanceforskydning -93.147 -51.626 -10.690 -41.521 -36.644  

Tilgang i alt  -230.847 -249.711 -96.824 18.864 -174.360  

Årets resultat 65.262 172.976 -24.619 -107.714 -139.086  

Afdrag på lån 80.616 80.627 87.827 -11 80.627  

Anvendelse i alt  145.878 253.603 63.208 -107.725 58.459  

Opsparing/forbrug af likvide 

akt. 84.969 -3.892 33.616 51.353 115.901  

  Opsparing Forbrug Opsparing   Opsparing  

Kursregulering  1.115         

Ultimo beholdning 2010 77.641 -12.335 -93.084 170.725 53.796  

  
Positiv behold. Positiv behold. Positiv behold.    Positiv 

behold. 

(1) Afvigelsen er i forhold til det korrigeret budget 2010   

 

 
  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

       afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes  

       regnskabet overgives til revisionen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Teknisk gennemgang af regnskabsresultatet 2010 (dok.nr.21510/11) 

Bilag 2 - Direktionens regnskabsnotat 2010 (dok.nr.48806/11) 

Bilag 3 - Årsberetning 2010 (dok.nr.50208/11) 
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14. Budgetrevision pr. 31. marts 2011 - Økonomiudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret har på vegne af Direktionen og i samarbejde med de 

budgetansvarlige på de berørte centerområder foretaget budgetrevision pr. 31. 

marts 2011 for Økonomiudvalgets område. Efter den gennemgåede revision af 

budget samt forventet regnskab 2011 er der nu udarbejdet en redegørelse for 

afvigelserne på Økonomiudvalgets område. Materialet omfatter ikke en fuldstændig 

beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men redegør alene for afvigelser 

mellem budget og forventet regnskab på de enkelte direktørområder.  

  

Over- og underskud fra år 2010 er endnu ikke teknisk indregnet i udvalgets 

nettobudget, men er dog indregnet i den opgjorte forventning til årets samlede 

resultat jf. budgetrevisionens opgørelser på hovedområder. I disse forventninger er 

det forudsat, at overførsel at over- og underskud sker i henhold til udvalgets 

beslutning vedr. regnskab 2010.  

  

Ændringen af sanktionslovgivningen, som nu også gælder regnskabet,  er et 

væsentlig element, som indgår i budgetrevisionen og dermed også indgår i 

vurderingen af resultatet sammen med vurderingen af resultatet i forhold til det 

korrigerede budget.  

  

Forventet regnskab på driftsområdet viser et et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr., 

som giver et forventet merforbrug på servicerammen på 0,4 mio. kr.  

  

Området for fælles tværgående puljer udgør en udfordring for området. Efter 

overførsel af ikke opnået sparekrav i 2010 på 3,8 mio. kr.,  udgør det samlede 

sparekrav for de tværgående fælles puljer 8,4 mio. kr. Der arbejdes også på dette 

område med at sikre budgetoverholdelse, og det er Direktionens forventning af 

sparekravene imødekommes.   

  

På anlægsområdet forventes der et merforbrug på 4,2 mio. kr. inkl. overført 

overskud på 6,1 mio. kr. fra år 2010.  

  

Budgetopfølgningen fremsendes særskilt - forventes afsendt mandag den 16. maj.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetrevisionen pr. 31. marts 2011 tages til 

efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3142 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU 
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15. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31 marts for Økonomiudvalget. 

Budgetopfølgningen indeholder det første bud på et forventet regnskab for 2011.  

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for eget 

udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne budgetopfølgninger 

indgår i den samlede budgetopfølgning.  

  

I budgetopfølgningsmaterialet er oplistet en række bevillingsmæssige ændringer, 

som byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet om et ekstra tilskud på 

121,1 mio. kr. som følge af ændringer af finansieringen på beskæft igelsesområdet, 

udmøntning af indkøbsrabatter, driftsreduktioner som følge af investeringer fra 1 og 

2 mia. kr. puljerne samt omplaceringer i forhold til barnets reform.  

  

Fra 2010 er det indeholdt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at byrådet 

kvartalsvis skal orienteres om forventet regnskab for det specialiserede 

socialområde, dette findes bagerst i budgetopfølgningen.  

  

Budgetopfølgningen fremsendes særskilt - forventes afsendt mandag d. 16. maj  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder en øget 

opsparing til kassebeholdningen i 2010 på 830.000 kr.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 godkendes  

 de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 

som netto betyder en øget opsparing til kassebeholdningen i 2011 på 

830.000 kr., godkendes  

 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  
Økonomiudvalget konstaterer, at området ”Energiudgifter” er budget teret lavere 

end de faktiske udgifter realistisk kan nedbringes til.  

  

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at  

         budgetopfølgningen pr. 31.03.2011 godkendes  

         de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen, 

godkendes 

        der herudover gives tillægsbevilling til 

o    energiudgifter 5,5 mio. kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/904 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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o    Børne- og Ungdomsudvalget (i alt) 6 mio. kr. 

Ovenstående bevillingsændringer finansieres ved et forbrug af kassebeholdningen i 

2011 på 10,7 mio. kr. 

  

Direktionen sikrer, at der sker afdækning i forhold til servicerammen, således at 

tillægsbevillingerne ikke udløser sanktioner.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

Bilag 

Budgetopfølgning pr. 31.3.2011 - Byrådet (dok.nr.45467/11) 
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16. Særlige forudsætninger indregnet i budget 2011 - 

Økonomiudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2011 forslag til proces for arbejdet med 

budget 2012 til 2015. Heraf fremgår: 

  

"På udvalgenes møder i maj gøres status på budgettet i forhold til de hidtidige 

indregnede forudsætninger. Hvis der er behov herfor, udarbejdes der forslag til 

hvilke initiativer der yderligere skal iværksættes på denne baggrund"  

  

De enkelte centerchefer har i samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet 

oversigter over de budgetforudsætninger - gældende for 2011 til 2014 - som er 

vedtaget ved følgende:  

  

a.     Budgetvedtagelsen for 2010 

b.    Genåbningen af budgettet for 2010 

c.     Budgetvedtagelsen for 2011 

  

Herefter er disse drøftet indenfor de enkelte direktørområder, og der er gjort status i 

forhold til de initiativer der er - eller fortsat skal iværksættes i forhold til disse 

forudsætninger.  

  

På udvalgsmødet præsenteres resultatet af disse drøftelser, og der lægges op til 

en drøftelse med Økonomiudvalget herom.  

  

Hvis der indenfor udvalgenes områder i øvrigt, allerede nu er registereret særlige 

forhold, som kan få væsentlig betydning for den økonomiske og/eller 

aktivitetsmæssige udvikling i budgetperioden, vil det også være hensigsmæssigt at 

få sådanne registreret ved samme lejlighed.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter særlige forudsætninger 

for budget 2012-15.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Drøftet. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4349 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU 
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17. Opsætning af valgplakater 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private 

fællesveje.  

Med lovændringen bliver reglerne for opsætning af valgplakater ensartede i hele 

landet. 

Lovændringen er en væsentlig liberalisering af området og medfører, at den 

hidtidige praksis i Frederikshavn Kommune ikke længere er lovlig, fordi det ikke har 

været tilladt for partierne at opsætte valgplakater på andre steder end de officielle 

valgplakatstativer.  

  

Lovændringen giver lov til, at man i forbindelse med valg uden forudgående 

tilladelse kan opsætte valgplakater på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, 

master til elforsyningen samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at 

fremvise valgplakater. Opsætning af valgplakater må ske fra døgnets begyndelse 

den fjerde lørdag før valgdagen, og de skal være nedtaget 8 dage efter valgdagen.  

  

De opsatte valgplakater skal overholde en række krav, således at de ikke forhindrer 

hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.  

Overholdes kravene ikke, vil Frederikshavn Kommune sørge for nedtagning af de 

pågældende valgplakater. Udgifter til nedtagning og eventuelle reparationer betales 

af ophængeren eller af den fysiske eller juridiske person, der har iværksat 

ophængningen.  

  

Lovændringen betyder for Frederikshavn Kommune, at det ikke længere er tilladt at 

sætte begrænsninger for ophængning af valgplakater udover de, som er nævnt i 

loven. Det er stadig tilladt at stille valgplakatstativer til rådighed.  

  

Udgiften til klargøring, opsætning af tomme valgplakatstativer (som partierne 

herefter selv kan udfylde med plakater), nedtagning og rensning vil ligge mellem 

50.000 og 60.000 kr. 

  

De nye mere liberale rammer for ophængning af valgplakater, forventes at medføre 

en mere farverig og markant valgkamp i det offentlige rum. De officielle 

valgplakatstativer vil derfor ”forsvinde” i bybilledet og dermed ikke få samme 

centrale rolle i valgkampen i det offentlige rum som tidligere.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at Frederikshavn 

Kommune i forbindelse med offentlige valg ikke længere opstiller valgplakatstativer.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

Godkendt.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/237 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: ØU 
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Fraværende: Jens Ole Jensen, Erik Sørensen og Bjarne Kvist  
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18. Henvendelse fra A - Redegørelse for sag om akt- og 

sagsindsigt 

 

Sagsfremstilling 

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe v/Erik Sørensen har bedt om at få følgende 

optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:  

  

”REDEGØRELSE FOR SAGEN OM AKT- OG SAGSINDSIGT I 

PERSONALEMAPPEN FOR JØRGEN TOUSGAARD 

  

Via pressen har vi fået kendskab til, at byrådsmedlem fra venstre Helle Madsen har 

anmodet om akt- og sagsindsigt i personalemappen for kollega og tidligere 

kommunal ansat Jørgen Tousgaard. 

  

Derfor anmoder den socialdemokratiske byrådsgruppe Borgmesteren, som den 

øverst ansvarlige, om at fremlægge en grundig og detailleret redegørelse for denne 

sag. 

  

På grund af sagens karakter forlanger vi en skriftlig redegørelse, der også omfatter 

samtlige skriftlige og mundtlige udvekslinger, der har været i denne sag.  

  

Samtidig bedes fremlagt en juridisk vurdering af sagsforløbet, vurderet i forhold til 

den lovgivning der gælder på dette område, ligeledes bedes vurderingen indeholde 

en beskrivelse af Borgmesterens pligter i sådanne sagstyper og en vurdering af, 

om de er overholdt i den konkrete sag”.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  

S, SF og C udtrykker kritik af sagsbehandlingen i denne sag, og opfordrer 

borgmesteren til at give en uforbeholden undskyldning til Jørgen Tousgaard i 

forhold til dette sagsforløb.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat - oversigt over sagsforløb (dok.nr.51186/11) 

Bilag 2 - Notat - Redegørelse om sagsforløb (dok.nr.51183/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4457 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: ØU 
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19. Tildeling af kontrakt efter genudbud af delaftale 1 skole- og 

handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/4153 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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20. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/15926 

 Forvaltning: HR Løn og Personale 

 Sbh: kabj 

 Besl. komp: ØU 
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21. Godkendelse af garantistillelse og låneoptagelse - 

Frederikshavn Boligforening, afdeling 12, Hånbæk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen stiller 100 % garanti for et 

realkreditlån på 14.541.000 kr. i forbindelse med afslutingen af helhedsplan for 

afdeling 12, Hånbæk, 1. etape. Endvidere anmodes om, at pantsætningen 

godkendes, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1. 

  

Byrådet har i 2010 godkendt skema C med deraf afledet pligt til kommunal 

garantistillelse. Landsbyggefonden regaranterer for så vidt angår halvdelen af 

garantisummen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

overfor byrådet, at  

 der stilles en kommunal garanti på 14.541.000 kr. for realkreditlånet  

 pantsætningen svarende til samme beløb godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. maj 2011  
Anbefales. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen, Erik Sørensen og Bjarne Kvist  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5528 

 Forvaltning: CMT 

 Sbh: gida 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Lars M. Møller 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Birgit Hansen 
   

 

      

Per Nilsson 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Bjarne Kvist 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

 
 


