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1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af et omåde på

havnen, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af et
område på havnen i Frederikshavn.

Området er i dag udlagt til naturgas.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 § 7, stk.2 er det tilladt at ændre
områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra
naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere
fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt.
Projektforslaget blev udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og blev sendt i høring
hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. § 23 i nævnte bekendtgørelse.

Energistyrelsen opdaterede efterfølgende beregningsforudsætningerne ved udarbejdelse af
projektforslag og Frederikshavn Forsyning A/S reviderede deres projektforslag og det blev
sendt i høring på ny hos relevante grundejere og forsyningsselskaber.

HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget, idet de mener, at
forudsætningen om, at der kobles 10 % af naturgaskunderne på fjernvarme om året i en
8-årig periode, er urealistisk. HMN Naturgas I/S vil ikke kræve kompensationsbetaling fra
Frederikshavn Forsyning A/S, men har meddelt, at der fra 1. april 2012 vil blive opkrævet et
frakoblingsgebyr ved den enkelte naturgaskunde, såfremt de konverterer til fjernvarme.

Frederikshavn Havn har ligeledes indsendt indsigelse, hvor det primært omhandler
udlægning af et eventuelt ledningsnet.
Frederikshavn Forsyning A/S har kommenteret indsigelsen fra HMN Naturgas I/S.
Projektforsalget udviser en positiv samfundsøkonomi, positive energi- og miljømæssige
konsekvenser og gasselskabets økonomi forrykkes ikke væsentligt.

Planmæssige konsekvenser
I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde
til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes på frivilligt basis, men
eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes.
HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende
naturgasforbrugere i området, det vil sige de naturgaskunder, der ikke ønsker at konvertere
til fjernvarme.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011
Indstillingen tiltrædes af et flertal.
Jens Hedegaard Kristensen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Projektforslaget tilbagesendes til Forsyningen med henblik på fremsendelse af uddybende
begrundelse for ændringsønsket.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4137
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
Bilag 1 - Høringssvar fra HMN Naturgas (dok.nr.120592/11)
Bilag 2 - Forsyningen kommenterer høringssvar (dok.nr.120594/11)
Bilag 3 - Høringssvar fra HMN Natrugas I/S (dok.nr.120595/11)
Bilag 4 - Rev. projektforslag (dok.nr.120596/11)
Bilag 5 - Høringsskrivelse Havnen (dok.nr.120584/11)
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2. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af erhvervsområde

ved Knivholtvej, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af
erhvervsområde ved Knivholtvej i Frederikshavn.

Området er i dag udlagt til naturgas.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt at ændre
områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra
naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere
fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt.

Projektforslaget blev udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og sendt i høring hos
relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. § 23 i nævnte bekendtgørelse.

Energistyrelsen opdaterede efterfølgende beregningsforudsætningerne ved udarbejdelse af
projektforslag og Frederikshavn Forsyning A/S reviderede deres projektforslag og sendte
det i høring på ny hos relevante grundejere og forsyningsselskaber.

HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget, idet de mener, at
forudsætningen om, at der kobles 10 % af naturgaskunderne på fjernvarme om året i en
8-årig periode, er urealistisk. HMN Naturgas I/S vil ikke kræve kompensationsbetaling fra
Frederikshavn Forsyning A/S, men har meddelt, at der fra 1. april 2012 vil blive opkrævet et
frakoblingsgebyr ved den enkelte naturgaskunde, såfremt de konverterer til fjernvarme.
Frederikshavn Forsyning A/S har kommenteret indsigelsen fra HMN Naturgas I/S.

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi, positive energi- og miljømæssige
konsekvenser og gasselskabets økonomi forrykkes ikke væsentligt.

Planmæssige konsekvenser
I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde
til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes på frivilligt basis, men
eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes.
HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende
naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at konvertere til
fjernvarme.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til
Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. november 2011
Indstillingen tiltrædes af et flertal.
Jens Hedegaard Kristensen og Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Projektforslaget tilbagesendes til Forsyningen med henblik på fremsendelse af uddybende
begrundelse for ændringsønsket.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/4139
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
Bilag 1 - Høringssvar fra HMN Naturgas (dok.nr.110172/11)
Bilag 2 - Rev. projektforslag (dok.nr.120600/11)
Bilag 3 - Forsyningen kommenterer høringsskrivelse (dok.nr.120601/11)
Bilag 4 - Høringssvar fra HMN Naturgas (dok.nr.120602/11)
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3. Etablering af Ejendomscenter

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 15. september 2010 igangsætningen af arbejdet
med etablering af Ejendomscenteret.
Siden da er der arbejdet med etableringen, forberedelse af organiseringen, kortlægning og
analyse af ejendomsservicefunktioner, udvikling af huslejemodel, samarbejde med de
berørte faglige organisationer med videre.

Forberedelserne er nu så langt, at overdragelsen af medarbejdere til Ejendomscenteret
forventes påbegyndt pr. 1. januar 2012 med overdragelse af teknisk servicepersonale og
rengøringsmedarbejdere på skoler og institutioner. Der bliver tale om en løbende
overdragelse af medarbejdere, efterhånden som forberedelserne afsluttes, og andre opgaver
indgår i Ejendomscenteret. I den fremtidige organisering sikres lokal tilknytning af dagligt
drifts- og servicepersonale.

Ejendomscenteret forventes organiseret med afdelinger, der får opgaver med henholdsvis
beredskab og logistik, bygherre- og anlægsopgaver samt drift og service. Hertil kommer
stabsfunktioner, der skal støtte op om det ledelsesmæssige fokus på forretningsudvikling og
infrastruktur. Det sker ved bl.a. ved ændring af arbejdsgange, nye samarbejdsformer med
interne og eksterne aktører, nøgletal og benchmarking mv. Styring og opfølgning med
forretningsmæssigt fokus på optimering af antal m2 til rådighed for de kommunale
funktioner. Hermed sikres en professionalisering af arealforvaltningen både som ejer, lejer
og udlejer.

Incitamentsstrukturen på energiområdet forventes iværksat pr. 1. januar 2012 og vil indgå
som et element i den huslejemodel, som alle kommunale ejendomme bliver omfattet af.
Principperne for huslejemodellen forelægges til politisk beslutning jævnfør vedlagte
tidsplan, og elementerne i huslejemodellen indføres derefter gradvist i 2012.
Huslejemodellen er et styringsredskab for Ejendomscenteret, der skal understøtte en effektiv
opgavevaretagelse og en ensretning af serviceniveauet på tværs af bygninger. Med
huslejemodellen får kommunen overblik over samtlige ejendommes serviceniveauer og
tilhørende omkostninger og muligheden for at beregne økonomiske effekter ved forskellige
serviceniveauer. Derudover gør huslejemodellen det muligt for Ejendomscenteret at
benchmarke kommunens omkostninger med gennemsnitlige DFM*-nøgletal, hvilket kan
anvendes som indikator for effektivitet og produktivitet.
(*Dansk Facilities Management)
Der stræbes efter en fleksibel huslejemodel med så enkel administration som muligt.

Der opbygges endvidere en ensartet kontoplan for alle ejendomme, således at alle drifts- og
serviceudgifter bliver overskuelige, synlige og sammenlignelige – både internt og eksternt.
Styringen i en ensartet kontoplan og huslejemodellen vil derfor også forenkle
implementeringen/processen ved eventuelle ændringer af serviceniveauer og/eller det
økonomiske råderum hertil.

Det er endvidere i kortlægningsfasen konstateret, at nuværende serviceniveauer er vidt
forskellige på sammenlignelige ejendomme, skoler og institutioner. Ejendomscenteret vil
således også i processen foreslå et harmoniseret fremtidigt serviceniveau på de enkelte
ejendomskategorier.

I løbet af november måned har planer vedrørende organisation og huslejemodel været til
behandling i styregruppen vedrørende etablering af Ejendomscenteret, Direktionen og en
bredt sammensat følgegruppe. Der afholdes informationsmøde for alle berørte medarbejdere
torsdag den 24. november 2011.
Inden nytår behandles planerne vedrørende organisation og huslejemodel i de relevante
MED-organer samt Økonomiudvalget og byrådet. Se i øvrigt den vedlagte tidsplan for
beslutninger.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9009
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: pemu
 Besl. komp: ØU
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Fire nyhedsbreve udsendt til berørte medarbejdere og samarbejdspartnere vedlægges til
orientering.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Til efterretning.

Bilag
Bilag 1 - Nyhedsbrev Ejendomscenteret juli 2011 (dok.nr.118816/11)
Bilag 2 - Nyhedsbrev Ejendomscenteret august 2011 (dok.nr.118815/11)
Bilag 3 - Nyhedsbrev Ejendomscenteret september 2011 (dok.nr.118814/11)
Bilag 4 - Nyhedsbrev Ejendomscenteret oktober 2011 (dok.nr.118811/11)
Bilag 5 - Tidsplan vinter 2011-12 (dok.nr.119989/11)
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4. Eventuelle tiltag mod borebiller, fugt og skimmelsvamp på

Toftegården, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Den endelige vedtagelse af lokalplan for Toftegården i Frederikshavn blev udsat på
byrådets møde 26. januar 2011 grundet, at Ejendomscentret op til byrådets møde
modtog en rapport med oplysninger om bygningernes tilstand.

Undersøgelserne blev udført foranlediget af lejers og Ejendomscentrets mistanke
om skimmelsvamp samt den almindelige bygningsgennemgang. De foreløbige
undersøgelser viste, at der er omfattende angreb af fugt, skimmelsvamp og
borebiller. En genopretning af bygningerne vil betyde en ikke uvæsentlig udgift og
vurderes som en væsentlig oplysning for byrådet forinden en eventuel endelig
vedtagelse af en lokalplan, der i sit formål blandt andet ”sikrer bevarelsen af
eksisterende bygninger på ejendommen”.

Ejendomscentret har siden fået udført yderligere undersøgelser af skadernes
omfang og belyst konsekvenser. De første undersøgelser om sundhedsfare var
ikke alarmerende, men opfølgende undersøgelser viser nærliggende sundhedsfare,
hvorfor Ejendomscentret den 9. og 10. februar 2011 har aftalt med lejerne i nr. 40
og 42, at de fraflytter boligen inden ugens udgang.

Hovedkonklusionerne i undersøgelserne er, at
hvis stuehuset fortsat fremadrettet skal kunne bruges til ophold af
mennesker/beboelse, skal der udføres arbejder for overslagsmæssigt kr. 2,35
mio. (1.967.761 kr. mod fugt og skimmelsvamp + 378.595 kr. til behandling
mod borebiller)
hestestald og kaninstald skal behandles for borebiller for i alt
overslagsmæssigt 223.500 kr. 

Der er foreløbig udført eksterne analyser og vurderinger for ca. 60.000 kr. I
forbindelse med lejernes fraflytning kan der forudses følgeudgifter af endnu ukendt
størrelse. Endvidere vurderes, at der er behov for almindelige
vedligeholdelsesopgaver for overslagsmæssigt 162.000 kr.

Toftegården har gennem mere end 30 år været benyttet som dyrelegeplads. Det er
en forældreforening – Toftegårdens Dyrevenner – der har fået stillet bygningerne
og jorden omkring vederlagsfrit til rådighed til ”dyrelegeplads”. Der er plads til 20
heste, kaniner og andre smådyr. I stuehuset råder forældreforeningen over
beboelsen Toftegårdsvej 40, hvor forældreforeningens bestyrerpar bor, samt
mødelokaler i nr. 44. Nr. 42 er lejet ud til almindelig beboelse. Forældreforeningen
betaler ikke leje, men betaler ejendommens forbrugsafgifter med undtagelse af nr.
42, hvor lejeren selv betaler. Kommunen står for vedligeholdelse af bygningerne.

Ejendomscentret ser følgende muligheder:
Der afsættes og investeres de nødvendige ressourcer til genopretning af

 Åben sag
 Sagsnr: 11/1253
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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bygningerne på Toftegården (2,35 mio. kr. + 223.500 kr. + 162.000 kr.) –
overslagsmæssigt i alt 2,73 mio kr.
Stuehuset rives ned (ca. 200.000 kr.), der genopføres ny beboelsesejendom
(ca. 1,8 mio. kr.), og der foretages behandling for borebiller (223.500 kr.) og
gennemføres almindelig vedligehold (162.000 kr.), overslagsmæssigt i alt
2,4 mio kr.

Det er Ejendomscentrets vurdering, at en investering i stuehuset på ca. 2,35 mio.kr.
ikke står mål med bygningens kvalitet og bevaringsværdi. Der er i nuværende
budgetter ikke afsat midler til ejendommens genopretning, ligesom der i længere tid
ikke har været afsat midler til ejendommens vedligeholdelse. Der er ikke afsat
midler til at bygge nyt.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. februar 2011
Alle aktiviteter i stuehuset ophører.
Der nedsættes en dialoggruppe med deltagelse af brugere og andre interessenter
til drøftelse af Toftegårdens fremtidige brug og anvendelse.
Lokalplanarbejdet for området sættes i bero indtil dialoggruppens arbejde er
tilendebragt.

Supplerende sagsfremstilling
Forældreforeningen ønsker fortsat at kunne anvende stuehuset i forbindelse med drift af
Toftegården og forventer, at foreningen vil kunne renovere ejendommen for et langt mindre
beløb, end kommunen kan. Derfor har foreningen afleveret tilbud om overtagelse af
stuehuset til fortsat drift af Toftegården. Skal stuehuset matrikulært stykkes fra
ejendommen, vil dette medføre en udgift på ca. 100.000 kr. til opdeling af
forsyningsledninger m.m. Hvis foreningen også overtager udhusene, bortfalder denne
udgift. Derfor har foreningen efterfølgende udtalt ønske om også at overtage udhusene på
gården således, at alle bygninger overgår til foreningen.

Siden Økonomiudvalget traf beslutning om, at alle aktiviteter i stuehuset skulle ophøre, har
der været indhentet udtalelse fra embedslægen samt foretaget supplerende undersøgelser for
skimmelsvamp, idet forældreforeningen ikke ville anerkende de første prøveresultater.
Resultatet af de nye prøver konkluderer stort set det samme som de første prøver.
Konklusionen er, at der er konstateret ”ikke nærliggende sundhedsfare”, hvilket betyder, at
stuehuset ikke må benyttes til bolig, og at der skal ske en kondemnering med frist.

Ejendomscenteret har holdt flere møder med forældreforeningen og bestyrerparret for at
komme frem til en løsning. Bestyrerparret, der bor i lejligheden Toftegårdsvej 40, har ikke
villet flytte frivilligt og bor der stadig.

Beboeren i nr. 42 er frivilligt flyttet fra lejligheden, der har stået tom siden 1. marts 2011.

Dialogparterne - forældreforeningen, FUF samt Center for Kultur og Fritid – har været
inddraget i forløbet. FUF er positiv, så længe der sikres lige vilkår i forhold til andre
foreninger. Boligkommissionen har ligeledes været inddraget i forløbet og forventes inden
årets udgang at fremlægge indstilling til byrådet om kondemnering med frist.

Ejendomscenterets beregning af udgift til genopretning af stuehuset var ifølge notat af 8.
februar 2011 sat til 2,35 mio. kr. Denne beregning var udregnet efter worst case.
Ejendomscenteret har efterfølgende udarbejdet ny beregning af 1. september 2011 således,
at der kun udføres de allermest nødvendige udgifter til genopretningen af stuehuset. Den ny
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beregning vedlægges.

Ejendomscenteret ser følgende løsningsmuligheder for stuehuset:

Løsning Kommunens udgift
                   overslag

1
.
Stuehuset genoprettes 1.200.000 kr.

2
.
Stuehuset rives ned 200.000 kr.

3
.
Stuehuset rives ned, og der bygges nyt 2.000.000 kr.

4
.
Stuehuset overdrages til forældreforeningen 150.000 kr.

5
.
Alle bygninger overdrages til forældreforeningen 50.000 kr.

Indstilling - Økonomiudvalget 23. november 2011
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at forældreforeningen kan erhverve
alle Toftegårdens bygninger med tilhørende fornødent jordareal.

Endvidere indstilles, at Ejendomscenteret bemyndiges til at foretage forhandling og indgå
skøde blandt andet på følgende vilkår:

1. Købesummen sættes til 0 kr.
2. Bygningerne overtages, som de ligger, og foreningen overtager bygninger og areal

uden krav om erstatning for nogen form for fejl eller mangler
3. Der tinglyses tilbagekøbsret for kommunen således, at forældreforeningen ikke må

sælge ejendommen uden først at have tilbudt kommunen at købe denne.
Tilbagekøbsretten gælder også i tilfælde af, at ejendommen i 1 år ikke har været
anvendt til foreningens formål som nævnt i foreningens vedtægter, eller hvis
forældreforeningen benytter ejendommen til formål, der ikke stemmer overens med
vedtægterne

4. Det er et vilkår, at forældreforeningen ikke kan optage nye lån i ejendommen uden
Frederikshavn Kommunes godkendelse

5. Det er et vilkår, at foreningen godkendes jf. Folkeoplysningsloven, og at
vedtægterne godkendes af Frederikshavn Kommune

6. Handelen indgås med forbehold for byrådets godkendelse

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Købstilbud fra forældreforeningen (dok.nr.111251/11)
Bilag 2 - Revideret økonomisk overslag for renovering, 1. september 2011  (dok.nr.119327/11)
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5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvkiling - Østervrå,

diverse materiale

Sagsfremstilling
Østervrå Borgerforening søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om et tilskud på
36.482 kr. til diverse materialer.

Det er blandt andet penge til blomsterkummer samt tilplantning hertil Borgerforeningen
søger.

Herudover ønsker de udstillingssystemer samt jakker med logo som skal bruges til
reklamefremstød på messer, gadeaktiviteter og lignende.

Borgerforeningen har brug for at holde området ved Skovsøen nede og søger derfor om
penge til en plæneklipper og et skærebor til havetraktor.

Såfremt Distriktsudvalget vælger at støtte ansøgningen, skal beløbet udbetales fra puljen til
lokaludvikling i landdistrikterne 2009-2013, hvor der er 13.092 kr. til rest.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges 13.092 kr. fra puljen til lokal udvikling i landdistrikterne
2009-2013 til indkøb af plæneklipper og skærebor.

Beslutning Distriktsudvalget den 13. oktober 2011
René Hjortnæs Pedersen forlod mødet og deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

Distriktsudvalget ønsker at støtte op om initiativet og det sammenhold arbejdet ved
skovsøen kan give.
Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 13.092 kr. som øremærkes til
indkøb af plæneklipper og skærebor. Anbefalingen begrundes med at initiativet vil bidrage
til landsbyudviklingen og styrke det lokale engagement. Beløbet udbetales fra puljen til
lokal udvikling af landdistrikterne 2009-2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning (dok.nr.97164/11)
Bilag 2 - Distriktudvalg  (dok.nr.97329/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8181
 Forvaltning: UE
 Sbh: chla
 Besl. komp: DU/ØU
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6. Ansøgning - Naturen+3, Turismeudvikling

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Toppen af Danmark har sendt 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 2012.

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

Det igangværende projekt er bygget op omkring handlingsplan 2009-2012, denne
handlingsplan indeholder en række initiativer, som skal føre frem til opfyldelse af 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 det igangværende projekt er samlet 13.5 mio kr. i perioden 2009-2012, de
daværende tre kommuner i Toppen af Danmark har i alt medfinansieret projektet med 6 mio
kr. De resterende midler er finansieret via EU-midler samt Regionale Udviklingsmidler. I
Frederikshavns Kommune er projektet finansieret via anlægsmidler i alle 3 år.

Det nye projekt Naturen+ 3 skal tage afsæt i den nye strategi ”Lysets Land 2020” og
erfaringerne fra Naturen+ 2. Ideen er at det hidtidige udviklingsarbejde nu skal omsættes i
praksis og indtænkes i kommercielle sammenhænge og samtidig synliggøres, så det
resulterer i endnu flere gæster og ikke mindst øget omsætning i turismeerhvervet og øvrige
virksomheder.

Budgettet for Naturen +3 er beregnet på baggrund af antal indbyggere. Det samlede budget
er på 7.5 mio kr. Der skal medfinansieres fra turismeerhvervet, LAG, Visit Nordjylland
m.fl.

Frederikshavn Kommune er anmodet om en andel på i alt 2.842.296 kr. fordelt over 3 år.
Der er i budgettet for 2012 afsat 200.000 kr. til projektet.

Centeret vurderer, at anmodningen ikke bør imødekommes, da det igangværende projekt
også indeholder forpligtelse til at integrere projektets erfaringer og læring i områdets
eksisterende rammer.

Økonomiudvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 14. september 2011, hvor
Økonomiudvalget besluttede at afvente de i gangværende budgetforhandlinger inden man
tog endelig beslutning i forhold til denne ansøgning.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at anmodningen ikke tiltrædes,
da støtten til det nuværende projekt også indeholdt forpligtelse til at integrere projektets
erfaringer og læring i områdets eksisterende ramme. Det indstilles, at de i budgettet afsatte
midler overføres til kontingentbidraget til Toppen af Danmark for 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011

 Åben sag
 Sagsnr: 11/7808
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR
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Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen.
Socialdemokraterne foreslår, at der bevilges 500.000 kr. til Naturen+3 i 2012.

Bilag
Bilag 1 - Henvendelse fra Lysets Land - Ansøgning Naturen+ (dok.nr.83778/11)
Bilag 2 - Ansøgning Naturen+3  (dok.nr.83781/11)
Bilag 3 - Referat ØU 14. september 2011 (dok.nr.100518/11)
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7. Forslag til handlingsplan 2012 - Toppen af Danmark

Sagsfremstilling
Toppen af Danmark har sendt 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 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.

Handlingsplanen for 2012 blev behandlet i Byrådet den 21. september, hvor man godkendte
anbefalingen fra Økonomiudvalget om at følge Centerets indstilling om at tiltræde
strategien, mens behandling budgettet for Toppen af Danmark for 2012 skulle afvente
budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune.

Handlingsplanen for 2012 inklusivt budget er udarbejdet med udgangspunkt i målene for
projekt Naturen+ samt den fælles turismestrategi ”Lysets Land 2020” som blev vedtaget i
foråret 2011. Der er fremsendt en særskilt ansøgning til kommunerne vedrørende
fortsættelse af projekt Naturen+ i yderlig 3 år.

”Lysets Land 2020” slår fast, at der er 2 hovedstrategiske indsatsfelter, der skal være
centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke – profilering og produktudvikling.

Kommunernes bidrag sker efter en beregningsmodel, hvor der årligt betales kontingent pr.
indbygger. Frederikshavn Kommune har i 2011 bidraget med 14,25 kr. pr. indbygger. De
kommunale bidrag har ligget konstant siden 2008. Budgettet for 2012 er udarbejdet med
udgangspunkt i budgettet for 2011, hvor Frederikshavn Kommune har bidraget med
885.000 kr. og reguleret med den gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 2,31 %.
Fremskrivning betyder en forhøjelse af Frederikshavn Kommunes bidrag fra 14,25 kr. til
14,69 kr. pr. indbygger.

Hjørring Kommune har godkendt handlingsplan samt budget for 2012 således, at Toppen af
Danmark modtager samme budgetmæssige bidrag som i 2011.
Centeret vurderer, at forslag til Strategi- og Handlingsplan er i tråd med den
turistfremmende indsats samt de 4 vækstspor – især sporet indenfor oplevelser og vækst.

I forbindelse med budgetforlig for 2012 er kontingentbidraget reduceret med 200.000 kr.
hvilket betyder en reducering fra nuværende niveau i 2011 på 885.000 kr. til 685.000 kr. i
årene fremadrettet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet at bidraget til Toppen af Danmark fastholdes på forrige års bidragsbeløb med
885.000 kr. for 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Henvendekse fra Lysets Land - Forslag til Handlingsplan 2012 (dok.nr.74272/11)
Bilag 2 - Forslag til handlingsplan 2012 inkl. budget  (dok.nr.74277/11)
Bilag 3 - Referat fra ØU 21. september 2011 (dok.nr.95150/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/6903
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR
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8. Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og

huslejeforhøjelse ved renoveringsprojekt i boligforeningens

afdeling 12 - Boligforeningen Neptun, Skagen

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Boligforeningen Neptun, Skagen, søger om tilladelse til
låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med et renoverings- og
moderniseringsprojekt i boligforeningens afdeling 12, beliggende Lingbanke 99 – 135 og
Fiskerbanke 2 – 44, Skagen.

Beboerne har i møde den 12. maj 2011 besluttet at udskifte afdelingens køkkener.

De samlede udgifter er budgetteret til 1.550.000 kr.

Udgiften finansieres med et 20-årigt annuitetslån, der medfører en årlig ydelse på 116.170
kr.

Renoverings- og moderniseringsprojektet medfører huslejestigning på 45,85 kr. pr. m2, fra
652,55 kr. til 698,41 kr. pr. m2, svarende til en lejestigning på 7,03 %.

I henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. kan der ikke uden
kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen
boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af renoverings- og
moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 % af
lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles
tilladelse til låneoptagelse og huslejeforhøjelse som ansøgt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10158
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Ændring af vedtægter - Den almene boligorganisation

Lejerbo Frederikshavn

Sagsfremstilling
Administrationsselskabet Lejerbo sender på vegne af Lejerbo Frederikshavn til
Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed nye/ændrede vedtægter.

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligselskabets repræsentantskabsmøde den 16.
maj 2011. 

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger skal vedtægterne sendes til
kommunalbestyrelsen, der påser at vedtægterne opfylder lovens regler om almene
boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.
I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage stilling til
fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på boligorganisationens
internetside.
De nye vedtægter bliver udlagt på boligselskabets / administrationsselskabets hjemmeside
på internettet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning
fremlæggelse sker på boligselskabets / administrationsselskabets hjemmeside på
internettet

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10045
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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10. Ændring af vedtægter - Den almene boligorganisation

Skagen Boligforening

Sagsfremstilling
Skagen Boligforening sender til Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed
nye/ændrede vedtægter.

Vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten på området.

Vedtægterne er behandlet og godkendt på boligselskabets generalforsamling den 10. maj
2011. 

I henhold til § 12, stk. 5, i Lov om almene boliger skal vedtægterne sendes til
kommunalbestyrelsen, der påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene
boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.

I henhold til vejledningen på området er det op til den enkelte kommune at tage stilling til
fremlæggelsesform. Vedtægterne kan eksempelvis fremlægges på boligorganisationens
internetside.

De nye vedtægter bliver udlagt på boligselskabets hjemmeside på internettet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

boligforeningens nye/ændrede vedtægter tages til efterretning
fremlæggelse sker på boligselskabets hjemmeside på internettet

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10182
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Ansøgning om tilskud til Den Levende Julekalender 2011 -

Skagen Turistforening

Sagsfremstilling
Skagen Turistforening søger om sponsorat på 35.000 kr. til Skagens Levende
Julekalender under teamet ”Skagen Har Englelyd”. Det er femte år i træk at ”Den
Levende Julekalender” afvikles i perioden fra den 1. til den 24. december.

Skagen Turistforening skriver, at målet med ”Den Levende Julekalender” er
”at skabe opmærksomhed på Skagen som en juleby gennem gode oplevelser og
herigennem forøge antallet af besøgende i december. Dette indebærer også, at
Den Levende Julekalender skal være medvirkende til at skabe vækst i Skagen og
ultimativt hjælpe med til at udvikle byen som et helårsåbent samfund for både
turister og lokale.”

Den Levende Julekalender har ifølge ansøger vokset sig til et succesfuldt og meget
positivt omtalt projekt, der er med til at sætte Skagen på det Skandinaviske
verdenskort som en feriedestination der er seværdig – også uden for
sommermånederne. Visionen er at udbrede kendskabet til Den Levende
Julekalender til hele Danmark og i nabolandene, således ikke blot det nærmeste
opland, men også i større omfang folk udefra kommer til Frederikshavn Kommune
for at opleve arrangementet og gøre deres julegaveindkøb i Skagen med
overnatning på hoteller og bespisning på restauranter til følge.

I 2009 gav Erhvervs- og Turismeudvalget støtte til aktiviteter til ”Den Levende
Julekalender” på 15.000 kr. og i 2010 gav Økonomiudvalget et tilskud på 15.000 kr.
Skagen Turistbureau har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 15.000 kr.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at købe et sponsorat på 35.000 kr. til ”Den
Levende Julekalender”, foreslås beløbet finansieret via markedsføringskontoen.
Der er pt. 70.000 kr. på markedsføringskontoen, der endnu ikke er disponeret.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Der gives et tilskud på 15.000 kr.

Bilag

Skagens Levende Julekalender budget 2011 (dok.nr.111239/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10056
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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12. Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene 2011 -

Julemærkefonden

Sagsfremstilling
Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene. Fonden oplyser, at flere
og flere børn synes at have behov for et ophold på et af deres fire julemærkehjem. De børn,
der kommer på hjemmet, har ofte ulykkelige skæbner med ”ondt i livet”, de mistrives og har
brug for at få brudt en ond cirkel. De børn der kommer på hjemmene, får langsomt opbygget
deres tro på eget værd, og de får redskaber til at imødegå mobning og isolation.

Fonden har årligt hjulpet 700 børn i alderen 6-14 år til et ophold på hjemmene.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet julemærkefonden med 25.000 kr. og købt
julemærket til kommunens frankeringsmaskine. Minimumsprisen for at køb af julemærke til
frankeringsmaskinen er 3.000 kr. 

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte julemærkefonden, kan beløbet finansieres af
markedsføringskontoen. Der er pt. 70.000 kr. på kontoen, der ikke er disponeret.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at
Frederikshavn Kommune støtter ansøgningen med 25.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10170
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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13. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 -

Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
Økonomicenteret har med de budgetansvarlige på de berørte centerområder foretaget
budgetopfølgning pr. 30. september 2011 på Økonomiudvalgets område. Efter den
gennemførte opfølgning 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 pr. 30. september 2011 på de enkelte direktørområder.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 viser Økonomiudvalgets
driftsområde et overskud på 0,1 mio. kr.

Området for Tværgående Fælles puljer viser en manglende besparelse på 7,2 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen pr. 30.
september 2011 på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Til efterretning.
Direktionen udarbejder til næste møde oplæg vedrørende området Tværgående Fælles
Puljer.

Bilag

Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 30. september 2011 (dok.nr.110112/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/8823
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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14. Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 for Frederikshavn
Kommune til politisk behandling. Budgetopfølgningen indeholder blandt andet et bud på
det forventede regnskab for 2011, opgjort pr. 30.september 2011.

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2011 for eget
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes egne budgetopfølgninger indgår i
den samlede budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen indgår en opgørelse over det specialiserede område, da byrådet
kvartalsvis skal orienteres om dette regnskab, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

I budgetopfølgningsmaterialet indgår ligeledes en opgørelse over en række
bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet
om overflytninger fra drift til anlæg mv., samt ændringer på nogle af de finansielle konti.

Bevillingsændringer som følge af forventede budgetafvigelser på drifts- og anlægskontiene
vil først blive forelagt byrådet på mødet i december måned.

Økonomiske konsekvenser
De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for byrådet, betyder et
yderligere forbrug af de likvide midler i 2011 på 13.050.000 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

budgetopfølgningen pr. 30. september godkendes
der gives de foreslåede bevillinger, som det fremgår af afsnittet om
bevillingsmæssige ændringer, og som i 2011 betyder et forbrug af de likvide
midler på 13.050.000 kr.
der for de bevillingsmæssige ændringer, som vedrører anlæg, samtidig gives en
anlægsbevilling.
uforbrugte midler fra Landsbyggefonden på 3.200.000 kr. tillægges budget 2012

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.9.2011 - Byrådet.docx (dok.nr.116512/11)

 Åben sag
 Sagsnr: 11/904
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU/BR
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15. Låneoptagelse for 2011

Sagsfremstilling
I det korrigerede budget for 2011 er der indregnet en samlet låneoptagelse på 144,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2011, er forventningerne til
afholdelse af udgifter på de låneberettigede anlægsprojekter samt øvrige lånemuligheder for
regnskabsåret 2011 opgjort til 106,1 mio. kr.
Der er allerede optaget lån for 17,6 mio. kr. (for meget optaget i regnskabsår 2010).

Det foreslås at der optages 80,0 mio. kr. i a conto låneoptagelsen for 2011 til styrkelse af
kassebeholdningen.

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres den endelige låneadgang. Der vil herefter
blive fremsendt en sag inden udgangen af marts 2012, for lånoptagelse af det resterende
beløb ud over de 80,0 mio. kr.

Ikke udnyttet låneadgang for 2011 vil i lighed med 2010 blive søgt overført til 2012.

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe beslutning
om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens låneoptagelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån
på 80,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 23. november 2011
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 11/10907
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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16. Udbud af forsikringsmæglerydelsen  Lukket sag
 Sagsnr: 11/10933
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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17. Udbud af revisionsopgaven i Frederikshavn Kommune  Lukket sag
 Sagsnr: 11/5955
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU/BR
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18. Forlængelse af kontrakt med Falck Redningskorps

vedrørende brandslukning i område Skagen og Sæby
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/26
 Forvaltning: BR
 Sbh: elol
 Besl. komp: ØU
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19. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af

genbrugshjælpemidler i 2012
 Lukket sag
 Sagsnr: 11/10653
 Forvaltning: SSF
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU/ØU
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20. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag
 Sagsnr: 08/4751
 Forvaltning: HR
 Sbh: jale
 Besl. komp: ØU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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