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1. Forslag til Lokalplan SKA.B.04.05.01- Boligbebyggelse ved

Lille Strand, Skagen

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning på møde den 7. juni 2011 har Center for

Teknik og Miljø udarbejdet forslag til lokalplan for Lille Strand i Skagen. Planen

omfatter et areal på ca. 5000 m2 afgrænset af Hans Baghs Vej, Vestre Strandvej,

Fabriciusvej og Jens Fages Vej.

Lokalplanen skaber mulighed for opførelse af en randbebyggelse, med op til 35

boliger, i 2½ etage langs Hans Baghs Vej, Vestre Strandvej og Fabriciusvej.

Bebyggelsen kan gives en højde på op til 10,5 m (DVR90 – Dansk Vertikal

Reference 1990) målt fra niveauplan 3,3 m (DVR90) der svarer til grundens

eksisterende niveau ved Vestre Strandvej.

For at forebygge konflikter imellem erhvervsaktiviteterne på Skagen Havn og

beboere i den bebyggelse lokalplanen skaber mulighed for, er der i lokalplanen

truffet bestemmelse om at der ikke må etableres udendørs opholdsarealer mod

Hans Baghs Vej eller Vestre Strandvej. I 1. og 2. sals niveau kan der alene

etableres et maks. 0,60 m dybt servicerepos. Det skal sikres, at alle arealer, der

anvendes til udendørs ophold, i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et

støjniveau som er lavere end 45/40/35 dB(A). Det skal endvidere sikres, at

støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs – med åbne vinduer – ikke overstiger

33/28/23 dB(A).

Der etableres vejadgang fra Fabriciusvej. Der må ikke etableres adgang for gående

eller kørende trafik fra Hans Baghs Vej eller Vestre Strandvej. For at forebygge

konflikter imellem beboere i den nye bebyggelse og de der færdes på cykel på

fællesstien langs Vestre Strandvej, skal der etableres en beplantning, der forhindrer

direkte færdsel fra/til lokalplanområdet til/fra stien. Bebyggelsens friarealer skal

gives et grønt præg og kan tilplantes med egnskarakteristiske buske og træer. Mod

Jens Fages Vej kan der ske regulering af færdigt terræn med + 1 m.

Parkeringsarealet orienteret mod Jens Fages Vej skal, af hensyn til beboerne på

her, omgives af et levende hegn.

Den boligbebyggelse lokalplanen skaber mulighed for (antal boliger, bygningshøjde og

bygningstæthed), strider mod den gældende kommuneplans rammebestemmelser. En

forudsætning for, at der lovligt kan vedtages en lokalplan, der skaber denne mulighed er, at

kommuneplanen ændres. På den baggrund følges forslaget til lokalplanen af et forslag til

tillæg nr. 0.24 til kommuneplan 09, hvori rammebestemmelserne ændres.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10569
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B.04.05.01 – Boligbebyggelse
ved Lille Strand, Skagen udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Bjarne Kvist udtrykker betænkelighed ved den tætte placering til værftet, og ved byggeriets
højde.

Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Lokalplan SKA.B.04.05.01, Boligbebyggelse ved Lille Strand, Skagen.Bilag til
PMU06.09.2011pdf (dok.nr.88783/11)
Bilag 2 - Dagsordenpunkt PMU 7.06.2011, Planlægning for Lille Strand, Skagen (dok.nr.57475/11)
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2. Forslag til Lokalplan FRE.O.11.11.01 - Institution Peter

Wessels Vej, Frederikshavn

Sagsfremstilling
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2011 om
planlægning for et areal på Peter Wessels Vej, Frederikshavn, med henblik på etablering af
en ny daginstitution på arealet, foreligger der nu et forslag til en lokalplan, der muliggør
etableringen. Institutionen er i lokalplanforslaget trukket længere mod nord med henblik på
at sikre mere hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold, ligesom afstanden mellem
nabobebyggelsen og institutionens legeplads herved bliver større.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst et areal, hvor der påtænkes etableret et park- og
søanlæg. Mod nord af Frederikshavn Stadion og Areana Nord. Mod vest af Peter Wessels
Vej og mod syd af 2 sammenbyggede parcelhuse og Råholtvej.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en bebyggelse på op til 3000 m2 i op til
2 etager med tilhørende parkering og opholds- og legearealer.
Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 byggeri.

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

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.O.11.11.01 - Institution Peter
Wesselsvej udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Dagsordenpkt. om placering (dok.nr.87619/11)
Bilag 2 - Lokalplan FRE.O.11.11.01 P.Wesselsvej (dok.nr.89007/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6258
 Forvaltning: CTM
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3. Forslag til Lokalplan SAE.C.03.20.01 - Sundhedshus, Sæby

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5.april 2011, at der udarbejdes ny
lokalplan for ejendommen Sæbygårdvej 31, 9300 Sæby med henblik på realisering
af Sundhedshus i Sæby.

Lokalplanområdet har et areal på 9.766 m2 og er beliggende i forbindelse med
dagligvarebutikker, svømmehal, borgerservice, bibliotek, folkeskole mm. Arealet
henligger i dag ubebygget.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af et sundhedshus i 2 etager med
en maks. højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 %. I forhold
til bygningens placering på grunden, er der i lokalplanforslaget kun fremsat krav til
en byggelinje på 10 meter fra Sæbygårdvej.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanrammen
SAE.C.03.20.
Lokalplanforslaget påskønner desuden tiltag, der understøtter Frederikshavn
Kommunes vision om at være den sundeste kommune i Nordjylland.

Lokalplanområdet vejbetjenes sydfra i krydset mellem eksisterende veje og stier for
både gående, cyklister og biler. For at sikre trafiksikkerheden for især gående og
cyklister, anbefaler Trafiksikkerhedsudvalget, at fladen hæves i dette kryds.
Lokalplanforslaget imødekommer anbefalingen.

Økonomiske konsekvenser
Lokalplanforslagets pkt. 8.1 stiller krav om et hævet areal, for at sikre trafiksikkerheden for
især gående og cyklister. Dette skal finansieres af Frederikshavn Kommune.

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

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.C.03.20.01 –
Sundhedshus Sæby udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Lokalplanforslag SAE C 03.20.01 -Sundhedshus Sæby (dok.nr.87696/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6534
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag 2 - PMU beslutning 5. april 2011 (dok.nr.87732/11)
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4. Ny ensrettet parkeringsgade mellem Kirkegade og

Kirkepladsen, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Efter forslag pr. telefon fra ejer af matr. nr. 220c Frederikshavn Bygrunde, er der udarbejdet
forslag til ny ensrettet parkeringsgade med 30o skråparkering mellem Kirkegade og
Kirkepladsen med plads til 8 biler. Arealet har altid henligget som udskilt vejareal under
matr. nr. 7000bt Frederikshavn Byrgrunde tilhørende Frederikshavn Kommune, og
parkeringspladsen anlægges i medfør af lov om offentlige veje § 10, stk. 2.

Forslaget blev stillet efter kloakrenovering i Kirkegade, hvor arealet blev anvendt som
interimsvej til arbejdskørsel. For naboskabets skyld blev forslagsstiller og de tre øvrige
naboer til projektet partshørt efter forvaltningsloven om to forslag:

1. Parkeringsgade med kørselsretning fra Kirkegade mod Kirkepladsen
2. Parkeringsgade med kørselsretning fra Kirkepladsen mod Kirkegade

Alle naboer bifalder forslag 1 med ensretning fra Kirkegade mod Kirkepladsen. Ensretning
fra Kirkegade mod Kirkepladsen foretrækkes ud fra den kendsgerning, at Fladstrandsgade
altid har været ensrettet fra Kirkepladsen mod handelsskolen, og trafikanter er dermed vant
til denne ensretning. Den omvendte ensretning ville alt andet lige betyde yderligere pres på
Voldgade som eneste udkørsel fra området. Oversigtsplan over området er vedlagt
dagsorden. Overslagsmæssigt vil parkeringsgaden koste ca. 139.000 kr. at anlægge, som
foreslås finansieret for p-fond midler og således medvirke til opfyldelse af forpligtelser i
henhold til p-regulativet og cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

Den ene af de 3 naboejendomme, matr. nr. 219b Frederikshavn Bygrunde, har siden 1991
haft tinglyst vejadgang til Kirkepladsen, som er indarbejdet i projektet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

Teknisk Udvalg anmoder Økonomiudvalget om at indstille til byrådet, at

der gives en anlægsbevilling på 139.000 kr. Midlerne frigives fra den

kommunale Parkeringsfond. Midlerne anvendes til anlægsprojektet

parkeringsgaden mellem Kirkegade og Kirkepladsen

rådighedsbeløbet frigives

Beslutning Teknisk Udvalg den 23. august 2011
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Per Nilsson

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag

Voldgade Kirkegade forslag 3 (dok.nr.62569/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2551
 Forvaltning: CTM
 Sbh: mome
 Besl. komp: TU
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5. Ansøgning - Naturen+3, Helårsturismeudvikling

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Toppen af Danmark har fremsendt en ansøgning om støtte til forlængelse af
helårsturismeprojektet Naturen+ til en ny 3-årig periode. Siden 2007 har kommunerne
prioriteret en særlig indsats med fokus på helårsturisme, hvor det igangværende
helårsturismeprojekt Naturen+ 2 afsluttes den 31. juli 2013.

Det igangværende projekt er bygget op om handlingsplan 2009-2012. Denne handlingsplan
indeholder en række initiativer, som skal føre frem til opfyldelse af og en turistmæssig
forøgelse i 2015 i forhold til 2008 målt på 6 parametre:

30 % flere overnatninger forår, efterår og vinter
10 % flere overnatninger i sommersæsonen
30 % øget omsætning med baggrund i turismen
30 % flere turismevirksomheder som har helårsåbent
30 % øget beskæftigelse indenfor turismevirksomheder
30 % flere oplevelsestilbud i Toppen af Danmark

Budgettet for iværksættelse af handleplanen i perioden 2009-2012 er 13,5 mio kr. De tre
kommuner i Toppen af Danmark har medfinansieret 6 mio kr. Den resterende del af
finansieringen er finansieret af EU-midler samt regionale erhvervsudviklingsmidler. I
Frederikshavn Kommune er projektet finansieret via anlægsmidler.

Det nye projekt Naturen+ 3 er en forlængelse af det igangværende projekt Naturen + 2, hvor
bestyrelsen i Toppen af Danmark bar besluttet at anmode de tre kommuner om at prioritere
en fortsættelse af projektet over en ny 3 årig periode fra den 1. august 2012 til den 31. juli
2015.

Indtil nu har vægten i projektet været fokuseret omkring analyse og udvikling, hvilket har
affødt et synligt behov for øget fokus på synliggørelse og markedsføring af de mange
nyudviklede initiativer. Samtidig peger de involverede aktører fra turisterhvervet på, at der
også fremadrettet er behov for en central koordinering og facilitering af de mange og
forskellige aktiviteter.

Det nye projekt Naturen+ 3 skal med afsæt i den nye strategi ”Lysets Land 2020” og
erfaringerne fra Naturen+ 2 være koncentreret om:

Koordinering af arrangementer udviklet i Naturen+ 2 og fortsat facilitering i flere
netværkssammenhænge.
Væsentlig styrkelse og synliggørelse og markedsføring – herunder udvikling af
web samt nye digitale platforme.

Ideen og målet er at det hidtidige udviklingsarbejde nu skal omsættes i praksis og indtænkes
i kommercielle sammenhænge og samtidig synliggøres, så det resulterer i endnu flere gæste
og ikke mindst øget omsætning i turismeerhvervet og øvrige virksomheder. Processen skal
ske med udgangspunkt i mange aktører, som allerede er involveret, og det er en
forudsætning, at turisterhvervet bidrager med ressourcer i forhold til udvikling og
markedsføring.

Budgettet for projekt Naturen+ 3 er beregnet på baggrund af antal indbyggertal. Det
samlede budget er på 7,5 mio. kr. Der skal medfinansieres fra turismeerhvervet, LAG, Visit
Nordjylland m. fl.

Frederikshavn Kommunes andel er fordelt med:
2012 393.184 kr.
2013 947.432 kr.
2014 947.432 kr.
2015 554.248 kr.
I alt 2.842.296 kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7808
 Forvaltning: UC
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR
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Hjørring Kommune er i alt anmodet om 3.067.719 kr. og Læsø Kommune er ialt anmodet
om 89.985 kr. Medfinansieringen er beregnet til i alt 1.500.000 kr. over den 3 årige periode.

Centeret vurderer at set ud fra kommunens generelle økonomiske situation samt generelle
udviklingsindsatser at ansøgningen ikke imødekommes.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at anmodningen ikke tiltrædes,
da støtten til det nuværende projekt også indeholdt forpligtelsen til at integrere projektets
erfaringer og læring i områdets eksisterende ramme og måde at fungere på.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Ansøgningen afventer de igangværende budgetforhandlinger.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning Naturen+3  (dok.nr.83781/11)
Bilag 2 - Ansøgning Naturen+ (dok.nr.83778/11)
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6. Forslag til handlingsplan 2012 - Toppen af Danmark

Sagsfremstilling
Toppen af Danmark har sendt deres strategi- og handlingsplan for 2012 til godkendelse i
Frederikshavn Kommune. Toppen af Danmark udarbejder og fornyr sin strategi- og
handlingsplan hvert år, og fremsender den til godkendelse i byrådene i henholdsvis
Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner. Den overordnede turismeindsats i
Frederikshavn Kommune fastlægges blandt andet indenfor rammerne af Toppen af Danmark
suppleret med lokale aftaler med de lokale turistforeninger.

Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, er et turismesamarbejde imellem
Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner og Fonden Toppen af Danmark.
Aktionærfordelingen er fordelt således: Hjørring Kommune (42,5%), Frederikshavn
Kommune (32,5%), Læsø Kommune (12,5%) samt Fonden Toppen af Danmark.

Bestyrelsen for Toppen af Danmark har fremsendt forslag til Strategi- og handlingsplan for
2012 inklusiv budget til godkendelse i Frederikshavn Kommune. Handlingsplanen er
udarbejdet med udgangspunkt i målene for projekt Naturen+ samt den fælles turismestrategi
”Lysets Land 2020” der blev vedtaget i foråret 2011. Der er fremsendt en særskilt
ansøgning til kommunerne vedrørende fortsættelse af projekt Naturen+ i yderligere 3 år.

Handlingsplanen for 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i:
Turisternes forventede efterspørgselsadfærd med baggrund i nyeste analyser udarbejdet i
regi af projekt Naturen+.
Toppen af Danmarks strategi ”Lysets Land 2020”
Områdets styrkepositioner i forhold til udviklingen af helårsturisme
Den nuværende struktur

Den nye strategi ”Lysets Land 2020” slår fast at der er to hovedstrategiske indsatsfelter,
som skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke:
Profilering og produktudvikling. De primære målgrupper er fortsat børnefamilier og
seniorer/50+.
Markedsmæssigt fokus er fortsat på Danmark, Tyskland, Norge og Sverige.

Profilering omhandler:
Branding af ”Lysets Land”, hvor den overordnede udvikling af brandet fokusere på
at brandet indeholder ”ferieoplevelser i Lysets Land – året rundt”.
Kataloger, hvor ”Lysets Land” kataloget udkommer på dansk, engelsk og tysk –
kataloget vil ændre form til at blive et mere hvervende magasin, som primært skal
inspirere til at vælge sin ferie i ”Lysets Land”. Der vil endvidere blive udarbejdet
to mindre brochurer omhandlende ”Kunst og kultur” og ”Spisesteder”.
På hjemmesidenwww.toppenafdanmark.dk arbejdes der kontinuerligt
med at optimere hjemmesiden samt udvikling af mobilløsninger.

På markedsføringsområdet arbejdes der med online markedsføring, annoncering i diverse
medier og øvrige PR-aktiviteter. I forbindelse med tv 2´s julekalender laves der en række
markedsføringsmæssige indsatser med særligt fokus på historien om Stygge Krumpen.

Produktudvikling omhandler:
IT-udvikling, muligheder for direkte afsætning samt udnyttelse af IT-baserede
muligheder.
Udvikling af hjemmeside og øvrige online-medier
Udvikling af events
Den gode historie
Toppen for børn – arrangementer og aktiviteter rettet imod børn.
Vinterarrangementer – fokus på aktiviteter i perioden 1. december - 31.marts
Temaferie
Strandpleje og øvrig kommunal infrastruktur

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6903
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR

http://www.toppenafdanmark.dk
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Toppen af Danmarks sekretariat udøver en række administrative og koordinerende
funktioner i forhold til drift, markedsføring samt udviklingsopgaver. Sekretariatet er i øvrigt
også sekretariat for bestyrelsen, der er ansat 21/4 medarbejdere. Der er via ekstern
finansiering ansat en IT-medarbejder og en webredaktør. Direktørfunktion varetages af
turistchefen i Frederikshavn og Turistforeningen i Frederikshavn godtgøres med et årligt
beløb. Basisopgaver løses af Toppen af Danmarks sekretariat samt ikke mindst
medarbejderne på turistbureauerne.

Kommunernes bidrag til driften af Toppen af Danmark sker efter en beregningsmodel, hvor
der årligt betales et kontingent pr. indbygger. Frederikshavn Kommune har i 2011 bidraget
med 14.25 kr. pr. indbygger. De kommunale bidrag har ligget konstant siden 2008.
Indbyggertallet i Toppen af Danmark er over en 5 årig periode faldet med 2.603 personer.
2012 budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet i 2011, hvor Frederikshavn
Kommune har bidraget med 885.000 kr. og reguleret med den gennemsnitlige på 2.31 % i
2011. Fremskrivningen betyder en forhøjelse af Frederikshavn Kommunes bidrag fra 14,25
til 14,69 kr. pr. indbygger til 905.271 kr. for 2012.

Centeret vurderer, at forslag til Strategi og handlingsplanen er i tråd med den
turistfremmende indsats samt de 4 vækstspor, især indenfor sporet for oplevelser og vækst.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at strategien tiltrædes, mens behandling af budgettet for Toppen af Danmark
afventer de øjeblikkelige budgetforhandlinger i Frederikshavn Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Indstillingen anbefales.

Bilag
Forslag til handlingsplan 2012 inkl. budget  (dok.nr.74277/11)
Handlingsplan 2012 (dok.nr.74272/11)
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7. Årsregnskab 2010 for Den selvejende institution Sæbygaard

(fond)

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) sender til byrådets
godkendelse institutionens årsregnskab 2010.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold.

Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 28. februar 2011.

Regnskabsresultatet vedrørende den disponible fondskapital udgør 76.648 kr. Af
overskuddet (76.648 kr. + overført overskud fra tidligere år 231.121 kr.) er
anvendt 201.342 kr. til uddelinger og 106.427 kr. er overført til næste år.

Fondens kapital (bundne aktiver) udgør pr. 31. december 2010 i alt 8.359.441 kr.

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke
for at almenheden får adgang til stedet. Fondsbestyrelsen har i årets løb blandt
andet arbejdet med restaurering af den stensatte vejdæmning, bro og voldanlæg,
handicaplift og diverse mindre renoveringsopgaver. Endvidere har man revideret
fondens forsikringsforhold.

Fonden har i 2010 modtaget et driftstilskud på 300.000 kr. fra Frederikshavn
Kommune.
Sæby Byråd har den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være
godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
årsregnskab 2010 for Den selvejende institution Sæbygård godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag
Regnskab 2010 - Er ikke trykt, men kan findes på politiker portalen under dagsordens
punktet (dok.nr.61761/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5768
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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8. 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.

Supplerende sagsfremstilling
Initiativgruppen bag projektet ”For Retfærdigheden” anmoder om et rente- og afdragsfrit
lån på 1 mio. kr. inden 1. oktober 2011. Initiativgruppen vil gerne have mulighed for at
optage et kreditforeningslån eller banklån med 1. prioritet. Lånet bliver ikke større end 1,5
mio. kr.

Staten vil sælge bygningen Algade 14, Sæby, for 2,5 mio. kr. Initiativgruppen regner med at
ombygge ejendommen for 2,9 mio. kr. Gruppen skal således bruge i alt 5,4 mio. kr. til
projektet.

Initiativgruppen anfører - på baggrund af de førte drøftelser med de mulige aktionærer - at
de forudsætter, at der kan stiftes et aktieselskab med en aktiekapital på mindst 3 mio. kr.
Aktiekapitalen fremskaffes hos private virksomheder og borgere. Skulle det mod
forventning ikke lykkes at skaffe hele aktiekapitalen, kan det blive nødvendigt, at
aktieselskabet, der køber bygningerne, må låne restbeløbet gennem kreditforening eller
pengeinstitut.

Initiativgruppen oplyser, at der vil blive udarbejdet en ejeraftale, der regulerer
aktionærernes interne forhold. Heri vil der være vilkår om, at aktionærerne ikke kan trække
penge ud af projektet uden samtykke fra Frederikshavn Kommune, så længe lånet fra
Frederikshavn Kommune ikke er tilbagebetalt.

Driftsomkostningerne er anslået til 207.000 kr. årligt. Driftsbudget af 22. juni 2011
vedlægges. Heraf fremgår, at der er indgået lejeaftaler, der kan dække driftsudgifterne.

Indstilling
Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse og eventuel anbefaling overfor byrådet.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2759
 Forvaltning: BRS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Det anbefales, at projektet bevilges et rente- og afdragsfrit lån (2. prioritet) under
forudsætning af, at foranstående lån max. må udgøre 1,5 mio. kr.

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

Bilag

BDo - resume af resultat- og balancebudget "for retfærdigheden A/S"  (dok.nr.86155/11)



Økonomiudvalget - Referat - 14. september 2011 Side 19 af 35

9. Ansøgning om tilskud til W. Klitgaard - W. Klitgaard

Bådelaug

Sagsfremstilling
W. Klitgaards Bådelaug ansøger om et tilskud på 75.000 kr. I Bådelauget ansøgning
anføres, at W. Klitgaard er en vigtig del af Frederikshavn bys maritime kulturarv og er
byens museumsskib. W. Klitgaard er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden og
der er lavet en handlingsplan for at få skibet bragt tilbage til, som den så ud i 1910.

Bådelauget skriver i sin ansøgning, at W. Klitgaard har klaret sig selv siden 1988 og
forventer også fremadrettet at kunne klare sig selv.

Det kan oplyses, at Frederikshavn Byråd den 28. maj 2008 bevilgede 250.000 fra
anlægsrammen til den selvejende institution W. Klitgaard.

W. Klitgaard har siden 2008 haft et årligt underskud. Årsagen til underskuddet skyldes, at
skibets agterende var ved at ryste fra hinanden på grund af en alt for tung motor. Derfor er
agterskibet og motoren blev udskiftet. Den store opgave betød i imidlertid, at skibet ikke
kom ud at sejle i hele 2009 med manglende sejlindtægter til følge.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte W. Klitgaard, kan oplyses, at der ikke er flere
midler til rådighed på dispositionskontoen i 2011, og at der pt. er 69.000 kr. der ikke er
disponeret af markedsføringskontoen.  

Årsregnskab for 2010 og budget for 2011 vedlægges.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller sagen til drøftelse og beslutning i
Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Erik Sørensen, Jens Hedegaard Kristensen, Bjarne Kvist og Birgit Hansen ønsker, at der
bevilges et tilskud på 50.000 kr.

Et flertal i Økonomiudvalget ønsker ikke at bevilge tilskud.

Bilag
Bilag 1 - Bilag til ansøgning - W. Klitgaard (dok.nr.88214/11)
Bilag 2 - W. Klitgaard - Årsregnskab 2010 (dok.nr.88213/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8342
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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10. Ansøgning fra Frederikshavn Cheerleaders - Indgåelse af

sponsoraftale for sæsonen 2011-2012

Sagsfremstilling
Frederikshavn Cheerleaders søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2011-2012 på
60.000 kr.

Indenfor cheerleading i Danmark findes 2 rækker, A og B, hvor A er den bedste række.
Frederikshavn Cheerleaders 3 JAM-hold er placeret i A-rækken. Dansk Cheerleading
Association, der arrangerer turneringer mv., er ikke medlem af Dansk Idræts Forbund.

Klubbens hold, JAM elite Allstars, har deltaget i DM de sidste 10 år og er blevet
danmarksmester hvert år. Juniorholdet, JAM Explosion, er blevet danmarksmester de sidste
5 år. I 2009 vandt JAM en sølvmedalje i partnerstunt til EM. I 2011 blev 4 fra JAM nr. 5 ud
af 17 lande i groupstunt til VM i USA med landsholdet.

Frederikshavn Cheerleaders oplyser, at klubben repræsenterer Frederikshavn Kommune på
mange måder. Dels kommer medlemmerne fra det meste af Nordjylland og foreningen har
ved flere lejligheder været på landsdækkende tv. I seneste sæson var Jam inviteret i
”Godmorgen Danmark” to gange, hvor de lavede show direkte. Derudover var de live i
studiet til en NFL kamp. Jam har været til optagelser til Zulu Djævleræs, som bliver sendt i
september. Samtidig har JAM lavet show til EM i kvindehåndbold 2010 ved finalekampene
i Herning, samt været med i medaljeoverrækkelsen sammen med Kronprins Frederik.
17 medlemmer fra JAM blev udtaget til landsholdet 2011 i forskellige
kategorier. Cheerleadere fra blandt andet København og Aarhus har givet udtryk for at de
måske ønsker at træne i Frederikshavn fra næste sæson. En amerikansk træner vil derfor
kunne være med til at tiltrække flere medlemmer og vil kunne udvikle de 3 trænere, som
foreningen allerede har.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af
Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi
for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i
forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se
reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før,
under og efter kampe/stævner.

Det er således op til en individuel vurdering, hvorvidt Frederikshavn Cheerleaders
JAM-hold kan anses for elitehold i relation til den af Økonomiudvalget vedtagne
sponsorpolitik på eliteidrætsområdet.

Økonomiske konsekvenser
Finansiering af en eventuel sponsoraftale kan ske via kontoen for sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Der er i 2011 budgetmæssigt afsat 856.090 kr. til sponsorering.

Indstilling
Kommunaldirektøren sender ansøgningen til Økonomiudvalgets behandling uden
indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Ansøgningen imødekommes ikke.

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6537
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Bilag 1 - Regnskab 2010 (dok.nr.90334/11)
Bilag 2 - Budget 2011-2012 (dok.nr.90322/11)
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11. Ansøgning om kommunegaranti for lån - Strandby

Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Strandby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 17. august 2011 anmodet Frederikshavn
Byråd om en kommunegaranti til lån i KommuneKredit på op til 10.000.000 kr. til
investering i en 10 MW el-varmtvandskedel samt tilbygning til eksisterende værk.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet
opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages som
annuitetslån, serielån eller indekslån, at løbetiden ikke må overstige 25 år.

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på
sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en
gennemsnitlig løbetid på10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt
lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, skal enten det
beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal
deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal
anlægsopgave, som der er automatisk låneadgang til.

Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning.
Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for
de faktiske udgifter til projektet.
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011, skal der opkræves en løbende årlig
provision på 1 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 10.000.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for
lån i KommuneKredit på op til 10.000.000 kr.til Strandby Varmeværk A.m.b.a. til
investering i en 10 MW el-varmtvandkedel samt tilbygning til eksisterende værk
der opkræves 1 % i løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag

Strandby Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.89606/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8504
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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12. Revisionsberetninger regnskab 2010

Sagsfremstilling
Kommunens revisor, PWC, har fremsendt nedennævnte afsluttede revisionsberetninger for
regnskabsåret 2010:

Revisionsberetning nr. 8: Om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og
sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud
fra Staten vedr. regnskabsåret 2010
Revisionsberetning nr. 9: Afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2010

Resultatet af revisionens overordnede regnskabsanalyse af driftsregnskabet for
regnskabsåret 2010 fremgår af beretning nr. 9 vedr. årsregnskabet på det finansielle område.

Revisionsberetning nr. 8
Resultatet af revisionens gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger,
som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om.

I beretningen nr. 8 har revisionen gennemgået opgørelsen af endelig restafregning af
statsrefusion, regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd, lån efter boligstøttelovgivningen,
opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende integrationsområdet, statsrefusion
af særligt dyre enkeltsager, flaskehalsindsatsen, kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje
og praktisk bistand, systemafregninger af de sociale udbetalingssystemer, revision af
bevillingssager, internt ledelses- og handlingstilsyn samt opfølgning på afsluttede
revisionsberetning for regnskabsåret 2010.

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de
sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Frederikshavn Kommune, udover
kontanthjælp og sygedagpengeområdet hvor der har været konstateret et højt fejlniveau,
overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret
2010.
Det er samtidig revisionens vurdering, at man i al væsentlighed lever op til lovgivningens og
ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

På flertallet at de gennemgåede områder har revisionen kunnet påtegne kommunens
opgørelser uden forbehold.

Som ovenfor nævnt har revisionen konstateret, at der på driftsområderne kontanthjælp og
sygedagpenge er konstateret et højt fejlniveau. En del af de konstaterede fejltyper blev
ligeledes konstateret ved sidste års gennemgang, hvorfor det er revisionens opfattelse, at
områderne ikke har været administreret tilstrækkelig hensigtsmæssigt og betryggende. Det
skal dog bemærkes, at de nævnte områder erfaringsmæssigt har givet store udfordringer for
administrationen i kommunerne.

Revisionsberetning nr. 9
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionens overordnede konklusion er,
at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frederikshavn Kommunes aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010. Der konkluderes endvidere, at resultatet af
kommunens aktiviteter for regnskabsåret 2010 er i overensstemmelse med Indenrigs- og
Sundhedsministeriets bestemmelser.

Foruden den finansielle revision har PWC udført en forvaltningsrevision. Konklusionen er,
at for de områder der er undersøgt, er PWC ikke er blevet bekendt med forhold, hvor
forvaltningen ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde eller at
oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende
for Frederikshavn kommunes virksomhed i 2010.

Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8600
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU/BR
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Den afsluttede revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med
forvaltningsledelserne, som er modtaget positivt og behandlet seriøst.

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor
tilsynsmyndigheden.
Samtidig med behandling af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende
årsregnskabet for 2010.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

revisionsberetningerne for regnskabet 2010 godkendes
der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2010
revisionens anbefalinger indarbejdes i den fremtidige drift

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Påtegning - årsregnskab 2010 (dok.nr.83700/11)
Bilag 2 - Revisionsberetning nr. 9 - Finansiel beretning 2010  (dok.nr.84243/11)
Bilag 3 - Revisionsberetning nr. 8 - Social Beretning 2010  (dok.nr.83674/11)
Bilag 4 - Center for arbejdsmarkeds bemærkninger til reviosionsbemærkning nr. 8 vedr. regnskab
2010 (dok.nr.92765/11)
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13. 1. behandling af budgetforslag 2012 - 2015

Sagsfremstilling
Hermed sendes budgetforslag for 2012 – 2015 for Frederikshavn Kommune til 1.
behandling i Økonomiudvalg og Byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af det
administrativt udarbejdede budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets
møde den 5. august 2011. Herudover er der indregnet konsekvenserne af de modtagne
oplysning om dispensationer til låneoptagelse samt tilskud til særligt vanskeligt stillede
kommuner.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold til det
administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materiale:

Generelle regler for Frederikshavn Kommune
Bevillingsoversigten
Takstoversigten
Tilskudsoversigten
De generelle bemærkninger er blevet udvidet
De specielle bemærkninger er blevet udvidet

I forhold til budgetforslaget udsendt af Økonomiudvalget pr. den 5. august 2011 er der sket
følgende ændringer:

På generelle tilskud og udligningsordninger for 2012 – 2015 er der indregnet
yderligere 5,64 mio. kr. vedr. forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet. Der er
ligeledes indregnet en yderligere udgift på 5,64 mio. kr. på
Arbejdsmarkedsområdet
Udover hvad der allerede var indregnet i 2012, er der indregnet yderligere tilskud
til vanskeligt stillede kommuner på 4 mio. kr.
Udover hvad der allerede var indregnet i 2012 vedr. dispensationer for
lånebekendtgørelsen, er der indregnet yderligere 50,237 mio. kr. i låneoptagelse,
som følge af svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på
dispensationsansøgninger
Der er indregnet yderligere renter og afdrag på ca. 4 mio. kr. pr. år i 2013 – 2015
som følge af den yderligere låneoptagelse i 2012

I det foreliggende budgetforslag 2012 – 2015 er der indregnet 2 uudmøntede sparepuljer:
En sparepulje på serviceområderne på 41,748 mio. kr. i 2012 og på 83,497 mio. kr.
i årene 2013 – 2015
En sparepulje på 113 mio. kr.

Disse 2 sparepuljer indgår i budgetforslagets balancer på den måde, at de forbedrer
budgetforslagets kassetræk med 154,748 mio. kr. i 2012 og med 196,497 mio. kr. i
overslagsårene 2013 – 2015. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i byrådet
mandag den 3. oktober 2011 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af
ændringsforslag til budget 2012 - 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Indstillingen anbefales til Byrådets 1. behandling.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2105
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: luth
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag

Budget til 1. behandling  (dok.nr.92380/11)
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14. Ansøgning om økonomisk støtte til skole i Gambia

Sagsfremstilling
”SVF-Skagenskolen” søger om økonomisk støtte til deres hjælpeprojekt i Sambuyan The
Gambia. ”SVF-Skagenskolen” er en privat forening, der siden 2009 har lavet en
børnehaveskole, en markedsplads til landsbyens kvinder, samt 4 vandboringer. Foreningen
er nu i gang med at opfører bygninger i deres nye projekt ”Sambuyan-Skagenskole2”. Som
ansøgeren skriver, er der endnu langt igen, og ønsker at bygge 1 klassebygning mere, 1
spisebygning med køkken, 1 sundhedsklinik/skadestue mv. Foreningen har brug for mange
penge, og skriver at de ikke begynder på noget, før økonomien er til stede, så en evt.
donation vil blive brugt 100 % til færdiggørelse af projekterne.

Det er administrativt vurderet, at det ikke er lovligt at yde økonomisk støtte til projektet, og
der er administrativt givet afslag på ansøgningen.

Indstilling
Borgmesteren indstiller sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Til efterretning.

Bilag

Notat om lovligheden af at yde støtte til et projekt i Gambia  (dok.nr.91962/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7236
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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15. Opfølgningsredegørelse til den kommunale

kvalitetskontrakt

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 21. juni 2010 forslag til kommunal kvalitetskontrakt for Frederikshavn
Kommune.  Den kommunale kvalitetskontrakt udspringer af en ændring af styrelsesloven og
afløser sammen med udbudsstrategien den tidligere servicestrategi. Kvalitetskontrakten skal
dække opgaver på alle borgerrettede serviceområder. Kvalitetskontrakten indeholder
kvantificerbare, tidsfastsatte mål for kvalitetsudviklingen for hvert serviceområde. Målene
er en politisk ramme og ikke bindende retningslinjer for byråd eller forvaltning. Målene
fastlægger derfor ikke rettigheder for borgerne. Kvalitetskontrakten skal heller ikke opstille
en udtømmende liste over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakten er
offentliggjort på portalenwww.brugerinformation.dk.

Der skal årligt følges op på målene i kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal
godkendes senest i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Direktionen har udarbejdet forslag til opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrakten for
Frederikshavn Kommune. Opfølgningsredegørelsen indeholder status på de opsatte mål
samt på nogle områder revideringer af de tidligere opsatte mål.

Status for den samlede kvalitetskontrakt for Frederikshavn Kommune er, at et af de et-årlige
mål er opfyldt, nemlig Kvalitetsmål 12, Selvbetjeningsløsninger i Borgerservice. Af de
øvrige flerårige mål har alle, undtagen et, helt eller delvist opnået deres delmål.
Kvalitetsmål 11, Boligstøtteområdet, har ikke haft den positive udvikling som forventet,
mål, men der er iværksat yderligere tiltag, og ved en fornyet måling primo 2012 forventes
målet at være indfriet.

Opfølgningsredegørelsen vedlægges som bilag. Fagudvalgene indstiller opfølgning på mål
for egne serviceområder til byrådets godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og
Fritidsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget og
Økonomiudvalget indstiller status for målopfyldelse på kvalitetsmål for egne
serviceområder til byrådets godkendelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 31. august 2011
Tiltrådt – med forbehold for eventuelle kommentarer fra høring af Ældreråd og
Handicapråd.

Fraværende: Jørgen Tousgaard.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2011
Status for målopfyldelse på kvalitetsmål 6, 7 og 8 indstilles til byrådets godkendelse efter
gennemført høring hos berørte parter.

Fraværende: ingen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. september 2011
Tiltrådt.

Fraværende: Helle Madsen.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1468
 Forvaltning: LS
 Sbh: tibr
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/
SOU/SUU/ØU/BR

http://www.brugerinformation.dk
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. september 2011
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2011
Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Anbefales.

Bilag

Opfølgningsredegørelse til Den Kommunale Kvalitetskontrakt (dok.nr.80866/11)
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16. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af
Fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune totalt set, hvor
sygefraværsprocenten har en faldende tendens i 2011.

Opgørelsen omfatter månedslønnede på almindelige ansættelsesvilkår og inddrager således
ikke ansatte efter det sociale kapitel og ansatte i job med løntilskud.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Til efterretning.

Bilag

813_Fravaer_hele_kommunen august 2011.pdf (dok.nr.91999/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/128
 Forvaltning: HR LP
 Sbh: hahe
 Besl. komp: ØU
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17. Økonomiudvalgets mødekalender 2012

Sagsfremstilling
Byrådssekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets mødekalender for 2012 afholdes kl.
15.30 på følgende datoer:

onsdag den 18. januar
onsdag den 15. februar
onsdag den 21. marts
mandag den 23. april
onsdag den 23. maj
onsdag den 20. juni
fredag den 3. august (budget 2013 – dog fra kl. 13.00)
onsdag den 22. august
onsdag den 12. september
onsdag den 3. oktober
mandag den 28. oktober
onsdag den 21. november
onsdag den 12. december

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2012 som
ovenfor skitseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6505
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU
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18. Tilkendegivelse om ekspropriationshensigt - erhvervelse af

arealer til etablering af cykelsti på Solsbækvej i Sæby, etape 2
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/5902
 Forvaltning: CPV
 Sbh: tipe
 Besl. komp: ØU/BR
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19. Leasing af nye køretøjer til indsatsledelsen  Lukket sag
 Sagsnr: 11/26
 Forvaltning: BERED
 Sbh: elol
 Besl. komp: ØU
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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


