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1. Endelig vedtagelse af FRE.B.15.14.01 Boligområde Niels

Mørchs Gade 17, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på mødet den 25.maj 2011 udsendelsen af lokalplanforslag
FRE.B.15.14.01 samt kommuneplantillæg 09.28 vedrørende boligområde Niels
Mørchs Gade 17, Frederikshavn i offentlig høring.

Ved offentlighedsfasens udløb den 17.august 2011 havde Center for Teknik og
Miljø modtaget 6 bemærkninger og indsigelser. Disse er resumeret i det notat, der
er vedlagt dagsordenen som bilag.

I de indkomne indsigelser er der særligt fokus på tre problematikker vedrørende
parkering og trafikafvikling, bebyggelsens omfang samt indkigsgener.

Center for Teknik og Miljø finder, at de i indsigelserne beskrevne problematikker ang.
parkeringsforholdene i Niels Mørchs Gade er reelle. Det er dog fagcentrets vurdering, at
gadens generelle problem ikke skal løses gennem parkeringskravene på Niels Mørchs Gade
17.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.15.14.01 og Kommuneplantillæg nr.
09.28 vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag
Bilag 1 - Indsigelsesnotat (dok.nr.95746/11)
Bilag 2 - Lokalplan FRE.B.15.14.01 (dok.nr.100803/11)
Bilag 3 - KommuneplanTillæg (dok.nr.100807/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/2290
 Forvaltning: CTM
 Sbh: lssc
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Fremtidig anvendelse af ejendommen Nørregade 38, Hørby

Sagsfremstilling
Ejendommen Nørregade 38, Hørby, har tidligere været benyttet af dagplejen og
ungdomsklubben. Udover kommunale aktiviteter benyttes bygningen i dag som
samlingssted for byens borgere, herunder blandt andet borgerforeningen,
pensionistforeningen, kortklubben m.fl. 

På baggrund af mistanke om skimmelsvampe, er huset på nuværende tidspunkt
lukket for kommunens aktiviteter.

Ejendomscenteret har i samarbejde med Center for Skole og Ungdom og Center for
Dagtilbud afsøgt alternative muligheder for genhusning. Dagplejen er pt. i
idrætsforeningens klubhus – der har været forhandlinger om lejekontrakt, men det har ikke
været muligt at nå til enighed om en fremtidig kontrakt. De har endvidere undersøgt
muligheden for at være i en spejderhytte på skolen, hvor skolen meget gerne vil huse dem,
men fysisk er det ikke muligt for dagplejen. Der har været forespurgt på ungdomsskolen,
men heller ikke her har det kunne lade sig gøre.

Center for Skole og Ungdom har udarbejdet et notat, som vedlægges dagsorden, vedrørende
krav til lokalerne og hvilke andre muligheder der har været undersøgt omkring genhusning
af dem.

Hørby Skole har pt. ikke mulighed for at afse et eller flere lokaler, hvor der kunne være
mulighed for at indrette lokalerne til ungdomsbrug.

Børnehuset i Hørby er en aldersintegreret institution, som i forvejen har pladsproblemer.
Hørby Idrætsforening har klublokaler, men kan ikke rumme 90 medlemmer.

På baggrund af dette er det Ejendomscentrets opfattelse, at ejendommen
Nørregade 38 bør nedrives, og der skal ske genhusning af aktiviteterne andetsteds.

I den forbindelse anses naboejendommen Nørregade 40 som en relevant
mulighed, eventuelt på midlertidig basis.

Ejendommen Nørregade 40 har tidligere været brugt til ældreboliger. Disse boliger
har stået tomme i en længere periode, Frederikshavn Kommune betaler en
boligforening for at administrere disse tomme lejemål.

Bygningerne er i god stand. Det vurderes, at denne bygning vil kunne anvendes, og
ikke mindst kunne huse de foreninger mv. som har benyttet Nørregade 38. Det er
Ejendomscentrets opfattelse, at denne bygning kan ibrugtages uden
nævneværdige udgifter til følge, såfremt bygningen anvendes uden ændringer på
indretningen.

Såfremt der på et senere tidspunkt kan findes andre lokaler til de aktiviteter, som
foregår i ejendommen Nørregade 38, vil ejendommen Nørregade 40 eventuelt
efterfølgende kunne sælges. Derfor foreslås, at lejeforholdet gøres midlertidigt.

Økonomiske konsekvenser

 Åben sag
 Sagsnr: 11/5192
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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Ved flytningen af aktiviteterne i Nørregade 38 i Hørby til Nørregade 40 giver det
følgende økonomi:

Engangsbeløb
Nedrivning af Nørregade 38 + afbrydelse af
forsyninger 100.000 kr.

Driftsudgifter
Nuværende 597.000 kr.
Fremtidig drift 236.000 kr.

Dette beløb indeholder udgifter til fremtidig drift og vedligehold, forbrugsafgifter,
forsikringer og afdrag på lån i ejendommen. En del af disse kan i givet fald pålægges
brugerne af ejendommen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget
anbefaler byrådet, at

ejendommen Nørregade 38 nedrives
Nørregade 40 i stedet anvendes til dagplejen, ungdomsklub samt til
foreningsliv i Hørby
benyttelsen af Nørregade 40 er midlertidig

brugerne af Nørregade 40 står for vedligeholdelse af udenomsarealerne, som
græsslåning og vintervedligeholdelse

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag
Bilag 1 - Nørregade, Kortbilag  (dok.nr.59756/11)
Bilag 2 - Nørregade 38. Notat fra Britta Andersen (dok.nr.72527/11)
Bilag 3 - Sagsfremstilling - tidligere økonomiudvalgsbehandlinger (dok.nr.108937/11)



Økonomiudvalget - Referat - 24. oktober 2011 Side 9 af 24

3. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Skema B-

Boligforeningen Vesterport, afd. 31, 29 almene plejeboliger, Gl.

Skagensvej, Frederikshavn, og tilhørende kommunale

servicearealer

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af skema B – endelig anskaffelsessum
for 29 almene plejeboliger og tilhørende kommunale servicearealer.

Bygherren oplyser, at der er sket en del ændringer i projektet som følge af, at det var
nødvendigt at finde besparelser efter afholdt licitation, idet det laveste tilbud var ca. 9 mio.
kr. større end forventet.

Ændringerne er bl.a., at der ikke opføres kolde gange mellem de 4 bo-enheder. I stedet
etableres flisegange som interne stier til beboernes benyttelse. Der etableres et fælleslokale i
overdækket glasrum i bo-enhederne, som kan være aktivitetsrum for beboerne. Rummet er
uopvarmet. Der etableres fælleslokale, hvor beboerne vil have mulighed for at spise
sammen. Ændringerne er foretaget efter dialog med kommunen.

Beboerne vil endvidere have andel i fælleshus/lokale i fællesskab med familieboligerne.

Anskaffelsessummen for boligerne efter foretagne besparelser udgør 50.352.000 kr. En
merudgift i forhold til skema A på 6.445 kr. Merudgifterne skyldes især
håndværkerudgifterne og almindelige prisstigninger.

Byggeriet opføres som lavenergi 2020. Opvarmning ser med varmepumpe – luft til vand og
solcelleanlæg producerer el til fællesarealer, og hver enkelt bolig vil få en andel i
restoverskud af el i størrelsesordenen 1600 kwh. Omkostninger pr. bolig til varme og el vil
være ca. 5.000-6.000 kr. pr. bolig.

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 3.992.000 kr. ekskl. moms mod 3.541.000
kr. på skema A tidspunktet. Servicebygningen opføres nu i stueplan, hvilket indebærer
besparelser vedrørende elevator, handicaptoilet på 1. sal og færre kvadratmeter.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 890 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v.

Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter:

Boligerne
Grundkapitalindskud, 7 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.524.640 kr.

Der vil endvidere blive stillet krav om kommunal garanti for realkreditlånet, som forventes
at blive på 45.820.000 kr. (svarende til 91 % af anskaffelsessummen). Størrelsen heraf
kendes ikke på nuværende tidspunkt, idet garantisummen fastsættes af
realkreditkreditinstituttet.

Servicearealerne
  Anskaffelsessum ekskl. moms                         3.992.000 kr.
- Servicearealtilskud (29 x 40.000 kr.)                  760.000 kr.
 Kommunal nettoudgift                                     3.232.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til grundkapitalindskud, 3.524.640 kr., er afsat på anlægsbudgettet under
socialudvalgets bevilling. Beløbet overføres til balanceforskydninger under

 Åben sag
 Sagsnr: 10/12169
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: SUU/ØU/BR
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Økonomiudvalget.

Nettoudgiften til servicearealerne efter fradrag af servicearealtilskud på 3.232.000 kr.
finansieres af samme bevilling.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning Socialudvalget den 12. oktober 2011
Indstilles godkendt.
Fraværende: John Christensen, Birgit Hansen

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 24. oktober 2011
Der er i sagsfremstillingen fejlagtigt anført, at huslejen udgør 890 kr./m2/årligt. Dette er
ikke korrekt, idet huslejen retteligt udgør 1.063 kr./m2/årligt (for en bolig på 68 m2). Det er
således denne husleje, der skal godkendes af byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson
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4. Kørsel til læge og speciallæge, midlertidig sygekørsel til

Ungdomsuddannelserne - aftale med NT´s kommunale

kørselsordning 1. maj 2012

Sagsfremstilling
Kørsel til læge og speciallæge havde Frederikshavn Kommune i foråret 2011 i
udbud i henhold til gældende lovgivning. Dybvad Taxi og Skagen Taxa vandt
udbuddet og har kontrakt for perioden 1. juni 2011 – 30. april 2012 med mulighed
for forlængelse.
Udbuddet er lavet i samarbejde med Center for Skole og Ungdom vedrørende
sygekørsel af elever som går på en ungdomsuddannelse.

Pensionister (i det følgende kaldet borger) kan i henhold til Sundhedslovens § 170
og bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 i tilfælde, hvor offentlige
transportmidler ikke kan benyttes på grund af sygdom, få kørselsgodtgørelse til
egen læge. Ligeledes kan der ydes kørselsgodtgørelse til nærmest beliggende
speciallæge.

I henhold til Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i
ungdomsuddannelserne nr. 578 af 9. juni 2006 påhviler det kommunen, at
tilrettelægge vederlagsfri befordring til uddannelsessøgende, der midlertidigt ikke er
i stand til ved egen hjælp at tilbagelægge vejen mellem bopælen og
uddannelsesstedet på grund af sygdom eller invaliditet.

For at opnå den mest økonomisk fordelagtige pris for Frederikshavn Kommune,
undersøges muligheden for at lade NT’s kommunale kørselsordning varetage
kørslen med virkning fra 1. maj 2012, når nuværende kontrakter udløber. I forvejen
benyttes NTs kørselsordning til kørsel til genoptræning og aktivitetscentrene.

De områder, der i Frederikshavn Kommune er omfattet af kørsel med NT’s
kørselsordning, har opnået besparelser ved brug af denne ordning. Det vurderes, at
jo flere brugere, der er tilsluttet ordningen, jo større er muligheden for samkørsel,
og dermed øges muligheden for at opnå yderligere besparelser. Ordningen
medfører, at der vil blive behov for flere kommunale ressourcer til administration,
men erfaring fra andre kommuner viser, at der til trods herfor er besparelser at
hente.

Såfremt NT’s kørselsordning skal benyttes, skal NT fremover årligt stå for udbud i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18EF af 31. marts
2004.

Ændring i nuværende procedure, såfremt NT’s kørselsordning benyttes
Borgere kan efter ansøgning bevilliges taxakørsel til læge og speciallæge hvis de
varigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. De modtager en
bevilling fra Borgerservice. Borgere som ikke varigt er ude af stand til at benytte

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8960
 Forvaltning: CSU/BC
 Sbh: suma
 Besl. komp: BUU/ØU
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offentlig transport, men som på enkelte dage har behov for kørsel til egen
læge/speciallæge, indhenter mundtlig bevilling i Borgerservice.

Nugældende procedure: Borger bestiller selv taxaen hos leverandøren.
Ved brug af NT’s kørselsordning: Borgeren skal ringe til Borgerservice for at bestille
kørslen.

Nugældende procedure vedr. sygekørsel til Ungdomsudddannelserne: Skolerne
kontakter kommunen for bestilling og godkendelse af kørsel og indhenter
lægeerklæring eller anden sagkyndig erklæring til brug for vurdering af
kørselsbehovet. Efter godkendelse bestiller skolen kørslen.
Ved brug af NTs kørselsordning: Godkendelsesproceduren er den samme, men
kørslen bestilles nu af Borgerservice og ikke af skolen.

Ventetider og køretider med nuværende ordning 
Samkørsel foretages i det omfang, at det er foreneligt med årsagen til kørslen og
ved iagttagelse af

at omvejstiden i byområde for borgeren højst må være 150 % af den tid
som direkte kørsel mellem hjem og læge/speciallæge tager og må ikke
overstige 45 minutter

at omvejstiden uden for byområde højst må være 100 % af direkte
transporttid og må ikke overstige 55 minutter

at afleverings- og afhentningstid før og efter konsultationen hos lægen
maks. må være 15 minutter

Ventetider og køretider med NTs kørselsordning
Samkørsel foretages i det omfang, at det er foreneligt med årsagen til kørslen og
ved iagttagelse af

at omvejstiden både i og udenfor byområde højst må være 100 % af
direkte transporttid, dog tilladt op til 20 minutter

at afleverings- og afhentningstid før og efter konsultationen hos lægen
maks. må være 30 minutter

Ved begge kørselsordninger vil befordringen i de fleste tilfælde kunne udføres med
normal bil, hvor borgeren sidder i almindeligt bilsæde og eventuelle hjælpemidler
kan pakkes samme og fragtes i bagagerummet. Der vil ligeledes være kørsler, hvor
der er behov for lifttaxa. I enkelte tilfælde kan der være behov for ledsager.
Leverandøren skal sikre sig, at borgeren der har brug for chaufførhjælp ved ind- og
udstigning og hjælp ved hjemmet og lægens konsultation får denne hjælp.
Chaufføren skal udvise konduite og fleksibilitet.

Konsekvenser for borgeren 
Ændringen får ikke nogen økonomisk betydning for borgeren, men i forhold til nu vil
der i videst muligt omfang blive samkørsel med andre borgere i forbindelse med
kørsel til genoptræning, aktivitetskørsel, sygehuskørsel.
Ændringen kan betyde, at køretid og/eller ventetid øges i forhold til nuværende
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praksis, mens andre vil opleve kortere køretid.
Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet, for så vidt angår konsekvenserne for ældre
borgere, samt i Handicaprådet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Borgerservice og Center for Skole og Ungdom indstiller, at
Frederikshavn Kommune med virkning fra den 1. maj 2012 tilslutter sig NT’s kommunale
kørselsordning i forbindelse med kørsel til læge og speciallæge, midlertidig kørsel med
syge/handicappede elever på ungdomsuddannelserne med henblik på at opnå den for
Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørslen.

Beslutning Ældrerådet den 27. september 2011
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet tilslutter sig indstillingen fra Borgerservice uden yderligere bemærkninger.

Beslutning i Handicaprådet den 29. september 2011
Handicaprådet følger indstillingen, men ønsker en løbende evaluering af NT-ordningen –
herunder tidsforbrug.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 06. oktober 2011
Efter høring i henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet oversendes sagen til Børne- og
Ungdomsudvalgets behandling for den del af sagen, som vedrører sygekørsel af elever, som
går på en ungdomsuddannelse.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over
for Økonomiudvalget anbefaler, at Frederikshavn Kommune med virkning fra den 1. maj
2012 tilslutter sig NT’s kommunale kørselsordning jf. Direktørens foranstående indstilling
og supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011
Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonimiudvalgets godkendelse, at Frederikshavn
Kommune med virkning fra 1. maj 2012 tilslutter sig NT’s kommunale kørselsordning for
den del af sagen, der vedrører sygekørsel af elever, der går på en ungdomsuddannelse.
Økonomiudvalget skal samtidig tage stilling til, om udvalget ønsker at godkende, at
Frederikshavn Kommune med virkning fra 1. maj 2012 tilslutter sig NT’s kommunale
kørselsordning for den del af sagen, der vedrører kørsel til egen læge eller speciallæge.

Indstilling Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Jf. indstilling fra direktøren med ansvar for Borgerservice og Skole og Ungdom samt
beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011 indstilles, at Frederikshavn
Kommune med virkning fra 1. maj 2012 tilslutter sig NT’s kommunale kørselsordning i
forbindelse med kørsel til læge og speciallæge og midlertidig kørsel med syge/handicappede
elever på ungdomsuddannelserne med henblik på at opnå den for Frederikshavn Kommune
mest økonomisk fordelagtige pris.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Udsat.

Fraværende: Per Nilsson
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5. Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i 10-dans -

Frederikshavn Sportsdanser Forening

Sagsfremstilling
Frederikshavn Sportsdanser Forening (FSDF) søger om tilskud til afholdelse af DM i 10
dans. Mesterskabet afholdes den 5. november 2011 i hallen ved Sæby Fritidscenter.
Foreningen forventer, at der deltager mellem 100 – 120 dansere samt et stort antal officials
fra både Danmark og udlandet. Frederikshavn Sportsdanser Forening forventer omkring
2-300 tilskuere samt god pressedækning. Dansk Sportsdanser Forbund har indgået kontrakt
med tv kanalen DK4, hvilket betyder, at der sandsynligvis vil blive transmitteret live fra
arrangementet.

FSDF oplyser, at der er ca. 175 medlemmer fra 3 til 70 år. Foreningen stiller op til alle
arrangementer, hvor der er brug for dem, blandt andet Dansens Dag, Open By Night,
Blomsterfestival, Palm Beach Open ,Sønder(gå)gade og Sportslørdag på Torvet i Sæby.

FSDF søger om et tilskud på 43.200 kr. fra Frederikshavn Kommune. Det kan oplyses, at
Kultur og Fritidsudvalget har bevilget underskudsgaranti på 35.000 kr.

Såfremt Økonomiudvalget vælger at yde tilskud til FSDF, kan beløbet finansieres af
markedsføringskontoen. Der er 70.000 kr. der endnu ikke er disponeret af kontoen.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Ansøgning imødekommes ikke.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Frederikshavn Sportsdanserforening - Budget DM i 10-dans, november 2011 (dok.nr.105047/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9067
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 24. oktober 2011 Side 16 af 24

6. Ansøgning om tilskud til ORDKRAFT - Litteraturfestival i

Nordkraft

Sagsfremstilling
Foreningen ORDKRAFT søger om 25.000 kr. til gennemførelse af litteraturfestivalen
ORDKRAFT 2012. ORDKRAFT afholdes den 19. til 21. april 2012 i Nordkraft.

ORDKRAFT blev afholdt første gang i april 2011 i Nordkraft, med forgreninger til samtlige
regionens kommuner. Foreningen skriver, at der i løbet af 50 timer blev samlet ca. 4.200
publikummer og at en mængde unge mødte op på 10 af Nordjyllands biblioteker for at lave
rap med ord, der var fortællercafeer på 10 af landsdelens biblioteker. Frederikshavns
Kommunes bibliotek var med i år, både i planlægningsgruppen og på selve dagene. Det
samme er gældende for 2012.

Foreningen skriver, at ORDKRAFT 2012 har fået tilsagn af Aalborg Kommune (ca.
100.000 kr.) og Det Obelske Familiefond (200.000 kr.) og håber, at regionens øvrige
kommuner vil støtte arrangementet med fx 25.000 kr. fra hver kommune. ORDKRAFT
2012 forventes at koste en lille million.  Der er gratis entré til arrangementet.

Center for Kultur og fritid oplyser, at der afholdes følgende arrangementer i Frederikshavn
Kommune:

En litteraturfestival i Skagen, som afvikles i efteråret 2011 på Kappelborg er støtte
med 30.000 kr. fra Kultur- og fritidsudvalget frie midler.
Digtets Dag, som årligt afholdes i Sæby og er støttet med 50.000 kr. gennem
børnekulturpuljen.
Lyrik og musikfestival i Frederikshavn har fået en underskudsgaranti på 10.000 kr.
som led i en række mindre arrangementer..

Arrangementerne foregår i foreningsregi.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte ORDKRAFT, kan der peges på
markedsføringskontoen. Der er pr. 70.000 kr. på markedsføringskontoen, der endnu ikke er
disponeret.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Ansøgning imødekommes ikke.

Fraværende: Per Nilsson

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9556
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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7. Afrapportering for 1. halvår 2011 vedr. den finansielle

strategi

Sagsfremstilling
Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår af 2011 vedr. kommunens finansielle
strategi for økonomiudvalget.

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring styring af
de likvide aktiver samt den langfristede gæld, overholder bestemmelserne i den vedtagne
finansielle strategi.

Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om Spar Nord Banks afkastrapporter pr. 31.
marts 2011 og 30. juni 2011, udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet
gæld, samt brug af finansielle instrumenter.

Af hensyn til sikring af kommunens likviditet er der ikke i 2011 indsat midler på
aftaleindskud. I stedet er de overskydende midler placeret i korte obligationer, som kan
sælges løbende uden væsentligt kurstab.

På kommunens formueplejeaftale, som indeholder obligationer for omkring 100 mio. kr.,
har der i første halvår været et afkast på 0,73 %.
Kommunens lånegæld udgør 909 mio. kr. ultimo juni 2011, hvilket er et fald i forhold til 31.
december 2010, da der endnu ikke er optaget lån i 2011. Lånegælden er fordelt med 51,4 %.
i fast rente og 48,6 % i variabel rente, hvilket er helt i overensstemmelse med
bestemmelserne i den finansielle strategi.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Afrapportering for 1. halvår 2011 - hele dokumentet (dok.nr.106045/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2359
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU
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8. Indkøbsfællesskab med Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har indtil videre holdt sig formelt ude af de etablerede
indkøbsfællesskaber.
Der har dog været gennemført udbud i samarbejde med Jysk Fællesindkøb samt Viborg,
Skive og Mariagerfjord Kommuner.

Indkøbskontoret har i den seneste tid været i dialog med Vesthimmerlands og Hjørring
Kommuner med henblik på at få etableret et mere formaliseret samarbejde. Begge har vist
stor interesse for et samarbejde.

Hjørring Kommune afventer lige nu nogle personalemæssige tilpasninger, men kommunen
er positivt indstillet for et fremtidigt samarbejde.

Vesthimmerlands Kommune er klar til at indgå i et formaliseret samarbejde, og der er
indledningsvis aftalt 6 udbudsområder, som skal gennemføres i perioden frem til udgangen
af 2012.

Områderne er:
Legetøj til daginstitutioner
Barnevogne og småbørnsudstyr til dagplejen og vuggestuerne
Stomi og inkontinens
Ortopædisk fodtøj
Ortoser
Sportsartikler

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der indgås et formaliseret
indkøbssamarbejde med Vesthimmerlands Kommune. 

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Godkendt.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Samarbejdsaftale Vesthimmerlands kommune (dok.nr.96745/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3996
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: hhan
 Besl. komp: ØU
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9. Ansøgning om midler til renovering og udvidelse af

Skagens Museum

Sagsfremstilling
Skagens Museum søger om tilsagn fra Frederikshavn Kommune om tilskud til renovering og
udvidelse af Skagens Museum.

Direktøren for Skagens Museum skriver i ansøgningen, at det er nødvendigt at udvide og
renovere museet. Museumsbygningen er næsten 85 år gammel. Bygningen er slidt,
installationerne er utidssvarende og energiforbruget er meget højt. Udstillingsarealet gør det
kun muligt at vise ca. 1/10 af samlingen, og den store del af samlingen som ikke vises,
opbevares i magasiner, som ikke rummer plads nok og som ikke er koblet på museets
klimaanlæg. Magasinforholdene på Skagens Museum lader meget tilbage at ønske, hvilket
går ud over de mange uerstattelige værker, hvorfor Kulturarvsstyrelsen også har påpeget, at
der skal ske forbedringer på området hurtigst muligt.

Skagen Museum har rådgivere til at udarbejde et dispositionsforslag for projektet. Dette
dispositionsforslag skal danne grundlag for museets fondsansøgninger, ligesom det også
skal danne grundlaget for den endelige vurdering i forhold til om der skal laves en
projektlokalplan for byggeriet.  

Når Skagens Museum sender fondsansøgninger ud, er det afgørende, at kommunen støtter
projektet med en portion penge, dels fordi museet har brug for pengene, men ikke mindst
som signalværdi overfor fondene.

Indstilling
Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Økonomiudvalget anbefaler at byrådet erklærer, at man har til hensigt at støtte projektet
med 5 mio. kr.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag
Henvendelse fra Skagens Museum om tilkendegivelse af mulighed for støtte til renovering og
udvidelse (dok.nr.97722/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9191
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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10. Henvendelse fra Birgit Hansen (A) - Sammenfatningen af

byrådsseminariet august 2011, hvordan kommer vi videre?

Sagsfremstilling
Birgit Hansen (A) har bedt om at få følgende optaget på

Økonomiudvalgets dagsorden:

”Sammenfatningen af byrådsseminariet august 2011.
Hvorledes kommer vi videre?

Essenserne kan udgøre skelettet for revisionen af

Udviklingsstrategien, så vi sikrer en ordentlig politisk

behandling.

Udviklingsstrategien kan på den måde blive andet end bare
en flot papirsamling, men vil i stedet blive konkret med
betydningsfulde beslutninger i forhold til håndtering
af virkelighedens udfordringer. Det vil på den måde kunne
blive et solidt retningsgivende arbejdsgrundlag for hele
kommunens politiske og administrative niveau.
På ØK kan vi diskutere, hvem der er ansvarlige,
konkretiserer og følger op på seminariet”.

På borgmesterens foranledning vedhæftes bilag som
baggrund for sagens drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Der tilrettelægges en politisk proces i de stående udvalg til behandling af byrådsseminarets
konklusioner.

Der tilrettelægges ligeledes jævnligt tilbagevendende afrapporteringer til Økonomiudvalget
om igangværende projekter.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Byrådsseminar 11 - Demografi - Sammenfatninger (dok.nr.109409/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10011
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU
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11. Henvendelse fra Jens Hedegaard Kristensen (A) - Fjernelse

af pulje til NY-løn

Sagsfremstilling
Jens Hedegaard Kristensen (A) har bedt om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets
dagsorden:

”Undertegnede anmoder herved om på førstkommende Økonomiudvalgsmøde 24 OKT, at
få et pkt. på dagsordenen vedr. budgetforliget imellem SF, C og V 2012-2015 ”Tværgående
fællespuljer FOR20 – Fjernelse af Pulje til NY-Løn 0,5 % af Lønsummen i alt 9 mio. kr. – i
2012 og overslagsårene 13, 14 og 15”.

Som medlem af Personale- og Økonomiudvalget vil jeg gerne detaljeret have belyst,
hvordan og hvornår den pågældende lønpulje er opstået, og hvordan den i praksis skal
udmøntes.”

På borgmesterens foranledning vedhæftes 3 bilag til sagens oplysning.

Beslutning Økonomiudvalget den 24. oktober 2011
Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag
Bilag 1 - Notat - redegørelse for NY-løn pulje i Direktionens budgetforslag (dok.nr.109268/11)
Bilag 2 - Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2012-2015.pdf (dok.nr.109272/11)
Bilag 3 - Uddrag, KL-orientering (dok.nr.109273/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/9997
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: ØU
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12. Stillingtagen til eventuel accept af salg af fast ejendom

uden dækning til kommunalt tilgodehavende
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/9741
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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13. Stillingtagen til eventuel accept af salg af fast ejendom

uden dækning til kommunalt tilgodehavende
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/9842
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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14. Salg af parcelhusgrund ved Bakkevænget, Østervrå  Lukket sag
 Sagsnr: 11/5852
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
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