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1. Konstituering, valg af næstformand

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har på det konstituerende møde den 11. december 2009
udpeget følgende personer til Økonomiudvalget:

Lars Møller
Per Nilsson
Jens Ole Jensen
Søren Visti Jensen
Peter E. Nielsen
Birgit Hansen
Bjarne Kvist
Erik Sørensen
Jens Hedegaard Kristensen

Lars Møller er som formand for Frederikshavn Byråd født formand jf.
styrelseslovens § 18, stk. 1.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med
næstformand. 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Jens Ole Jensen blev valgt som næstformand.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/12000
 Forvaltning: BRS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU
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2. Økonomiudvalgets mødekalender for 2010

Sagsfremstilling
Byrådssekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder i 2010 afholdes kl. 16.00
på følgende datoer:

onsdag den 20. januar
onsdag den 17. februar
onsdag den 17. marts
onsdag den 21. april
onsdag den 19. maj
onsdag den 16. juni
onsdag den 18. august
onsdag den 15. september (budget)
onsdag den 6. oktober (budget)

 mandag den 25. oktober
onsdag den 17. november
onsdag den 15. december

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2010
som ovenfor skitseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Godkendt. Mødet starter fremover kl. 15.30.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21827
 Forvaltning: BRS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU
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3. Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.05.01 Hangaardsvej i

Frederikshavn og forslag til Kommuneplantillæg 09.05

Sagsfremstilling
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets møder den 11. august og den 1. december
2009 er der nu udarbejdet et lokalplanforslag for et areal mellem Danmarksgade og
Parallelvej i Frederikshavn, der muliggør opførelse af et byggeri der kan
indeholde erhvervs-, butiks- og boligfunktioner.

Lokalplanforslaget har til hovedformål, at indpasse et nyt byggeri der i højde,
volume og facadeudtryk i såvel Danmarksgade som Parallelvej udformes i respekt
for gadeforløb og nabobebyggelserne.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for
Frederikshavn Kommune, for så vidt angår bygningshøjder, bebyggelsesprocent og
etagernes anvendelse. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et tillæg nr. 09.05
til kommuneplanen. Tillægget muliggør, at lokalplanforslaget kan udformes, således
at det foreliggende erhvervs- og butiksbyggeri kan realiseres.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den politiske beslutning i
Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009 om, at det kommende byggeri skal
udformes i respekt for Danmarksgade 70 samt byggeriet på Parallelvej.
Bygherrerne har fremsat ønske om ændring af lokalplanforslagets afsnit 5.5 om
bygningshøjder. Ønskerne forelægges på mødet.

Miljømæssige konsekvenser
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om
Miljøvurdering af Planer og Programmer. Screeningen konkluderer, at
lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en
miljøvurdering.

Der er ligeledes foretaget en VVMscreening af de to projekter der ligger til grund for
lokalplanforslaget, der konkluderer, at projekterne ikke fordrer, at der skal
udarbejdes en VVM-redegørelse iht. Bekendtgørelse om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalg og byråd, at Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og kommuneplantillæg nr.
09.05 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. januar 2010
Indstillingen tiltrædes.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20762
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009 (dok.nr.133428/09)

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.05.01 (dok.nr.1162/10)
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4. Gebyr for vejsyn

Sagsfremstilling
På møde den 15. maj 2007 vedtog Teknisk Udvalg, at alt forberende arbejde ved
vejsyn udføres af ekstern konsulent (landinspektør) og at udgiften til konsulenten
skal fordeles blandt de vejberettigede i henhold til partsfordelingen.

Forvaltningen anslår, at udgiftene til en ukompliceret vejsag skønsmæssigt vil
andrage mellem 15.000 - 30.000 kr.

I henhold til takstoversigten i det vedtagne budget for 2010 er gebyret for vejsyn og
kendelser fastsat til 2.500 kr.

Som det fremgår af ovenstående, vil dette gebyr kun dække en lille del af
kommunens udgifter ved vejsyn. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at det
vedtagne gebyr på 2.500 kr. annulleres, og at det i stedet vedtages, at udgiften til
ekstern konsulent i forbindelse med vejsyn fordeles blandt de vejberettigede.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at

det  vedtagne gebyr på 2.500 kr. annulleres

udgiften til ekstern konsulent i forbindelse med vejsyn fordeles blandt de
vejberettigede

Beslutning Teknisk Udvalg den 3. december 2009
Indstillingen anbefales over for byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20560
 Forvaltning: TF
 Sbh: tovi
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk

Udvalgs budgetområde 2010

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 14. oktober 2009 budgettet for 2010.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet, i alt 43.767.000 kr.:

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 986.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo 530.000 kr.
Kystfodring 1.057.000 kr.
Trafiksikkerhedskampagner  55.000 kr.
Koordinerede belægningsrenoveringer 12.060.000 kr.
Matrikulære berigtigelser 172.000 kr.
Renovering af kørebaner 10.250.000 kr.
Vejprojekter 10.250.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2017 2.258.000 kr.
Leasingudgifter på anlæg 6.149.000 kr.

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet bevilger og
frigiver rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område som ovenfor specificeret, i alt
43.767.000 kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. januar 2010
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/8064
 Forvaltning: TF
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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6. Budget 2010 - Teknisk tillægsbevilling, Socialudvalgets

område

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2010-13 blev Socialudvalgets budget på flere konkrete
områder reduceret, dog var det overladt til udvalget at foretage den endelige
konkretisering og udmøntning. Udvalget behandlede spørgsmålet den 11.
november og igen den 9. december 2009, hvor der alene udestod konkretisering på
ældreområdet for 5 mio. kr. Sagen blev den 9. december 2009 udsat.

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 17. december 2009 fra Indenrigs- og
Socialministeriet fået oplyst, at det kommunale tilskud til at styrke kvalitet i
ældreplejen er løftet med 300 mio. kr. som et resultat af finanslov 2010 – for
Frederikshavn Kommune betyder det et ikke budgetlagt tilskud på 4,1 mio. kr. pr.
år.

Udvalgets budget for visiterede ydelser på fritvalgsområdet er baseret på
aktivitetsniveauet på budgetlægningstidspunktet (juni 2009), tillagt en ekstraordinær
visitationsreserve på 1,8 mio. kr., til afdækning af eventuel stigning i 2. halvår af
2009. Den faktiske udvikling i de visiterede ydelser viser imidlertid at antallet af
visiterede timer ved årets udgang ikke afviger væsentligt fra niveauet i juni. det vil
derfor være muligt at finansiere de resterende 0,9 mio. kr. på denne konto.

Til stigninger i 2010 henstår herefter fortsat en ekstraordinær reserve på 0,9 mio.
kr., den ordinære visitationsreserve på 3,1 mio. kr. samt en demografireserve på
6,2 mio. kr., der skal afdække et forventeligt stigende antal ældre i 2010.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at

ældreområdets ikke konkretiserede reduktion på 5 mio. kr. nulstilles ved
tilførelse af det ekstra tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen samt
udvalgets ekstraordinære visitationsreserve til fritvalgsområdet
der søges tillægsbevilling på 4.128.000 kr. svarende til det ekstra tilskud
vedrørende styrket kvalitet i ældreplejen og finansieret af tilskuddet

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010
Anbefales godkendt overfor Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.
Bilag
Bilag 1 - Tilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen 2010 - fordeling af yderligere 300 mio kr. i
2010 (dok.nr.1571/10)

Bilag 2 - Redigering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (dok.nr.1570/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/19476
 Forvaltning: SSF
 Sbh: tofi
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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7. Takster for madservice til hjemmeboende

Sagsfremstilling
På forslag fra de socialdemokratiske udvalgsmedlemmer var der ved mødets start
enighed om at sætte punkt vedrørende taksterne for madservice (mad til
hjemmeboende ældre) til drøftelse. Punktet blev begrundet med følgende
bemærkninger: Med virkning fra 1. januar har byrådet i forbindelse med
budgetvedtagelsen hævet taksten for madservice til 63 kr. for en hoved- og biret.
Folketinget har efterfølgende i forbindelse med Finanslov 2010 vedtaget at lægge
loft over taksten for madservice på 45 kr. for en hovedret. Loftet indføres med
virkning for 1. juli 2010 og kommunens merudgift for denne grænse kompenseres
for kommunerne under et. For Frederikshavn Kommune betyder ændringen i
Serviceloven, at den maksimale takst for en hoved- og biret med virkning fra den 1.
juli bliver 53 kr. (45 kr. for hovedret + 8 kr. for biret.) Det vil konkret betyde, at
taksten pr. 1. juli nedsættes med 10 kr. Af den årsag ønskes en drøftelse af det
betimelige i at der gennemføres en midlertidig takststigning.

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010
Udvalget indstiller til byrådets godkendelse, at taksten på maden nedsættes til 53
kr. for hovedret og biret. Udgiften søges finansieret indenfor udvalgets samlede
ramme

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 20. januar 2010
De økonomiske konsekvenser af Socialudvalgets indstilling om at nedsætte taksten
på mad pr. 1. januar 2010 er en yderligere udgift på ca. 1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales, under forudsætning af, at den yderligere udgift på ca. 1 mio. afholdes
inden for udvalgets egen ramme.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/379
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anne
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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8. Anmodning om godkendelse af garantistillelse for

realkreditlån - Boligforeningen Vesterport, afdeling 55

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om, at Frederikshavn Kommunen stiller garanti
for optagelse af et realkreditlån på 1.143.000 kr.

Lånet optages i forbindelse med det for nyligt afsluttede renoveringsprojekt i
afdeling 55. Der er tale om et af de større renoveringsprojekter, som er gennemført
med støtte fra Landsbyggefonden.

Byrådet har dem 29. april 2009 godkendt byggeregnskabet for projektet. Der er ikke
i forbindelse hermed givet tilsagn om garantistillelse, men der er gjort opmærksom
på, at anmodning herom kan fremkomme efterfølgende.

Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af garantibeløbet.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
over for byrådet, at kommunen stiller garanti for realkreditlån på 1.143.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 05/2239
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Frederikshavn Kommunes forpligtelser i forbindelse med

ansøgning til EU´s Globaliseringsfond

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har sammen med Region Nordjylland udformet en
ansøgning til EU´s Globaliseringsfond med baggrund i de mange afskedigelser i
virksomhederne i Frederikshavn kommune og særlig med udgangspunkt i de
varslede ca. 500 afskedigelser på MAN Diesel i Frederikshavn i august.

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Region Nordjylland siden august
måned i fællesskab arbejdet på at afsøge mulighederne for at skabe nye
beskæftigelsesmuligheder for de personer som  rammes af ledighed i
Frederikshavn Kommune samt det øvrige Nordjylland. Resultatet er en ambitiøs
plan, der skal bane vejen for at de nordjyske virksomheder kan gøre sig gældende
på nye markeder og dermed styrke beskæftigelsen.

Et af fokusområderne er den maritime sektor, hvor især virksomhederne i
Frederikshavn står stærkt. De ansøgte midler skal bruges til efteruddannelse og
kompetenceudvikling af den ledige arbejdsstyrke over mod de mange service-,
miljø- og energirenoveringsopgaver, som følger på grund af nye skærpede
miljøkrav indenfor den maritime sektor – især skibsfarten. På denne måde kan de
eksisterende kompetencer indenfor fremstilling af skibsmotorer blive videreudviklet
og være med til at skabe nye arbejdspladser.

Ansøgningen til Globaliseringsfonden harmonerer godt med oplæg til
vækststrategien i Frederikshavn Kommune, hvor der satses på ”Green shipping” og
potentialet i fremtidige service- og energirenoveringsopgaver indenfor
skibsbranchen samt på kompetenceudvikling og iværksætteri inden for
energioptimering og energirenovering i nybyggeri og den eksisterende boligmasse

Frederikshavn Kommune har sammen med Region Nordjylland udarbejdet en
ansøgning til EU´s Globaliseringsfond med et nettobudget på i alt 90 mio kr. til en
fælles satsning med kompetenceudvikling af den ledige nordjyske arbejdsstyrke. Ud
af det samlede budget på 90 mio kr. kommer de 58 mio kr. fra EU´s
Globaliseringsfond, som er ansøgt til en målrettet og ekstraordinær indsats udover
den ordinære indsats som ydes via jobcenteret. Branchen "fremstilling af maskiner
og udstyr" er særlig hårdt ramt af finanskrisen og den tiltagende globalisering. I
perioden 15. februar - 15. november 2009 er der mistet mere 1.200 arbejdspladser,
hvoraf halvdelen er gået tabt i Frederikshavn.

Det store tab af arbejdspladser giver netop adgangen til at søge midler fra EU´s
Globaliseringsfond, som støtter masseafskedigelser på 500 ansatte eller flere hos
enten en enkelt virksomhed eller indenfor brancher i regioner, hvor arbejdspladser
mistes som følge af finanskrisen og den generelle globalisering, og som dermed
ikke forventes at vende tilbage.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21540
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR
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Ansøgningen sendes til EU-Kommissionen via Erhvervs- og Byggestyrelsen, da det
er Danmark som søger midlerne i EU på vegne af Frederikshavn Kommune.

I forbindelse med indsendelse af Globaliseringsfondsansøgningen til
EU-kommissionen er der krav om at Frederikshavn Kommune skal afgive en
økonomisk garanti hertil på de ansøgte 58 mio kr. Baggrunden herfor er, at
Frederikshavn Kommune har det økonomiske og juridiske ansvar for projektet. I det
øjeblik ansøgningen godkendes i EU-kommissionen udbetales de 58 mio kr. direkte
til Frederikshavn Kommune, som hermed skal sørge for at forvalte midlerne korrekt
efter Globaliseringfondens regler og kriterier i forhold til den godkendte ansøgning.
Såfremt Globaliseringsfondens regler og kriterier ikke overholdes har Frederikshavn
Kommune ansvaret for at midlerne tilbagebetales uden videre til Kommissionen.

Frederikshavn Kommune har som før nævnt det økonomiske ansvar og den
økonomiske styring af projektet. Det betyder, at der etableres en organisatorisk
enhed til at varetage projektledelse samt økonomistyringen af projektet, som
forankres i Frederikshavn Kommune.

Selve tilrettelæggelsen og gennemførelse af den ansøgte uddannelse og
kompetenceudvikling af de ledige vil forløbe i perioden medio 2010 til ultimo 2011
og forventes at ske i samarbejde mellem de kommunale jobcentre,
uddannelsesinstitutioner, Region Nordjylland samt Frederikshavn Kommune

Garantistillelsen vil ikke påvirke Frederikshavn Kommunes låneramme og udløser
dermed ikke krav om deponering, idet der udelukkende er tale om at stille en
garanti for, at de midler der bevilges, blive anvendt til det formål de er givet til.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,
at kommunen stiller garanti til Globaliseringsfonden på 58 mio kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Globaliseringsansøgning (dok.nr.3614/10)

Bilag 2 - Budget og finansiering (dok.nr.3634/10)
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10. Årsregnskab 2008-2009 for legatet Bombebøssen i

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for legatet Bombebøssen i Frederikshavn sender til byrådets
godkendelse regnskab for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009.

Årsregnskabet er underskrevet af legatbestyrelsen den 31. juli 2009. Kommunen
har foranlediget årsregnskabet revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ernst & Young. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Af årets overskud på 35.053,53 kr. + overført overskud fra forrige år på 7.938,90
kr., er der uddelt 19 legatportioner á 2.000 kr., i alt 38.000 kr., og der er tillagt
373,64 kr. til legatets bundne kapital. Årets resultat udgør herefter 4.618,79 kr., som
overføres til næste år.

Legatets kapital udgør pr. 31. marts 2009 i alt 671.063,59 kr.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at legatets årsregnskab 2008-2009
godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20177
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Fontænehus i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Fontænehusene Danmark (tidligere Fountain House Fonden) har rettet
henvendelse til Frederikshavn Kommune, fordi man er ved at afsøge muligheder for
at oprette flere Fontænehuse i Danmark.

Det overordnede formål med Fontænehusene er at støtte mennesker med
sindslidelser til at komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker
ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale
færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram og gennem uddannelse og
støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Fonden har indtil nu oprettet 8
Fontænehuse rundt om i Danmark.

Et Fontænehus er et rehabiliteringstilbud til mennesker med langvarige
sindslidelser. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted,
hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Gennem medlemskab i et
Fontænehus arbejdes der med, at medlemmerne kan udfolde sig i arbejdsmæssig
og social henseende i husets dagligdag og i forbindelse med tilpassede jobforløb.
Et Fontænehus drives som en selvejende institution med egen bestyrelse og
vedtægter, men med ønske om driftsoverenskomst med en kommune.

Efter henvendelsen fra Fontænehusene Danmark har der været afholdt et møde
mellem Socialpsykiatriafdelingen og Jobcentret om mulighederne for at etablere et
Fontænehus i Frederikshavn Kommune, ligesom der har været et hold på besøg i
Fontænehuset ´Kildehuset´ i Aalborg. På baggrund af dette har
Socialpsykiatriafdelingen lavet en beskrivelse af målgruppe og driftsgrundlag for et
eventuelt Fontænehus i Frederikshavn Kommune.

Beskrivelsen er meget overordnet, idet den skal være en del af en ansøgning til
Indenrigs- og Socialministeriet, som Fontænehusene Danmark selv fremsender for
at søge om midler til finansiering af en treårig projektperiode.

Målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i
Frederikshavn Kommune
Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud til mennesker med langvarige psykiske
lidelser i alderen 18-60 år. Målgruppen kan have meget forskellige
forsørgelsesgrundlag, eksempelvis:

Førtidspension

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Ledighedsydelse

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20931
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: cheg
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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Revalidering

Det er ikke en forudsætning for at blive medlem i Fontænehuset, at man kan indgå i
et jobtræningsforløb. Da man arbejder ud fra Recovery tankegangen, er en af
metoderne i Fontænehusene, at man tager udgangspunkt i det enkelte menneskes
ressourcer og anvender disse aktivt i husets drift eller i et overgangsarbejde hos en
selvstændig erhvervsdrivende udenfor huset.

I Fountain House modellen lægges der afgørende vægt på, at medlemmerne er
aktive og deltager i det daglige arbejde i klubhuset. For mange medlemmer vil det
langsigtede perspektiv være en tilbagevenden eller indtræden på arbejdsmarkedet.

Driftsgrundlag de første 3 år
Fontænehuset i Frederikshavn Kommune tænkes drevet som en selvejende
institution med egen bestyrelse og vedtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den
daglige drift sker i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Bestyrelsen er
endvidere ansvarlig for ansættelse af leder og medarbejder.

I den treårige projektperiode tænkes huset drevet primært af fondsmidler fra
Fontænehusene Danmark. I denne periode vil Frederikshavn Kommunes andel af
driften være at stille en ejendom til rådighed for Fontænehuset og bidrage med,
hvad der svarer til huslejen. Til dette formål vil ”Skansegården”, Skansegade 12C,
9900 Frederikshavn være yderst velegnet.

Driftsgrundlag efter projektperioden
Det er endnu ikke afklaret, hvordan den fremtidige drift skal finansieres efter den
treårige projektperiodes udløb.

En model kunne være at oprette Fontænehuset som et tilbud efter Loven om Social
Service § 104 og med driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. En del af
driftsoverenskomsten kunne være, at Frederikshavn Kommune stiller
”Skansegården”, Skansegade 12C i Frederikshavn til rådighed. Derudover forventer
kommunen at kunne bruge tilbuddet i begrænset omfang.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Socialudvalget, at

man drøfter og godkender beskrivelsen af målgruppe og driftsgrundlag for
et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn Kommune

beskrivelsen af et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn sendes til
Fontænehusene Danmark for at indgå i en samlet ansøgning til Indenrigs-
og Socialministeriet

Beslutning Socialudvalget den 9. december 2009
Anbefales godkendt overfor Byrådet.

Afbud: Irene Hjortshøj og Frode Thule Jensen.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 20. januar 2010
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Ejendommen Skansegården, Skansegade 12C, Frederikshavn, var optaget på
budgettet for 2009 med en salgsindtægt på 1,498 mio. kr.
Ejendommen blev ikke solgt i 2009. Socialudvalget ønsker at disponere over
ejendommen som Fontænehus, og anmoder om Økonomiudvalgets godkendelse
heraf.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Økonomiudvalget anbefaler, at Skansegården udtages af salgsbudgettet og stilles
til rådighed for Fontænhus Frederikshavn på de i sagsfremstillingen anførte
betingelser.

Bilag

Supplerende notat til pkt. 11 på Økonomiudvalgets møde 20. januar 2010 (dok.nr.6048/10)
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12. Prioritering af afsatte midler til folkeskolernes planlagte

bygningsvedligehold 2010 og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2010 er der afsat 13,46 mio. kr.
til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger.

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen, har udarbejdet prioriteret forslag til
disponering af puljen for 2010 og indstiller rammen fordelt efter følgende
fordelingsnøgle:

Afhjælpende vedligehold (skolens eget driftsbudget)
Oprettende vedligehold, 15 %, 2.003.550 kr.
Forebyggende vedligehold, 85 %, 11.456.450 kr.

Det anbefales således, at de 15 % til oprettende vedligehold alene prioriteres til
opretning af de skoler, hvor der kan afstedkomme arbejdstilsyns påbud (AT påbud),
og ellers forefinde uforudsete opgaver, og de 85 % prioriteres til almindeligt
forebyggende vedligehold på kommunes skoler

Oprettende vedligehold
Puljen for oprettende vedligehold, 2,003 mio. kr., prioriteres til at følge
skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for:

• AT opgaver
• pludselige eller uforudsete opgaver
• følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses

Forebyggende vedligehold
Grundlaget for prioritering af puljen på 11,456 mio. kr., bygger på den gennemførte
bygningsgennemgang, samt tilbagemeldinger fra brugere og forvaltninger – se
prioriteringen i vedlagte bilag. Opgaver er valgt ud fra følgende 5 prioriteter:

• Prioritet 1, Lovbefalede krav
• Prioritet 2, Sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre

personrisici, eller fare, hvis fejl og mangler for lov til at udvikle sig)
• Prioritet 3, Udvendig forebyggende vedligehold
• Prioritet 4, Indvendig forebyggende vedligehold
• Prioritet 5, bygningsmæssige forbedringer. (energibesparelser, indeklima,

forbedring af funktionsforhold, ønsker)

Orientering om Toiletpulje
Sideløbende med budgettet for den planlagte vedligehold har Frederikshavn
Kommune fået del i den landsdækkende pulje til renovering af toiletter,  i alt 5,315
mio. kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/19636
 Forvaltning: BKF
 Sbh: bran
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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I henhold til den indstilling, hvorpå ministeriet har givet sin accept, er det følgende
skoler, hvor der udføres forbedringer af toiletforhold:

• Bangsbostrand Skole, Bygning C, nye toiletkerner, 2.415.000 kr.
• Fladstrand Skole, hovedfløj og Børnefløj, renovering af toiletter, 400.000 kr.
• Dybvad Skole, toiletrenovering, 1.000.000 kr.
• Stensnæsskolen, nye toiletkerne, 1.200.000 kr.
• Ankermedets Skole, toiletkerne, 300.000 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over
for byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb på 13,46 mio. kr. frigives til planlagt
bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i
sagsfremstilling og vedhæftede bilag.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Anders Broholm

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Anbefales.

Bilag

Årsrapport bygningsvedligeholdelse 2010 folkeskoler i Frederikshavn Kommune (dok.nr.136710/09)
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13. Åbningstider for personlig henvendelse på Rådhusene

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for Borgertorvet har drøftet, hvilken åbningstid der bør være
gældende for det nye Borgertorv. De involverede afdelinger har siden
kommunesammenlægningen haft vidt forskellig åbningstid, men der er enighed i
gruppen om, at der bør være fælles åbningstid for ekspeditioner på Borgertorvet.
For borgerne vil det betyde, at de kan blive betjent inden for samme tidsrum, uanset
hvilken afdeling, de har behov for at henvende sig til. 

Arbejdsgruppen foreslår, at åbningstiden er 
mandag - onsdag kl. 10.00 – kl. 15.00
torsdag kl. 10.00 – kl. 17.00
fredag kl. 10.00 – kl. 14.00

og efter aftale.

Det er gruppens opfattelse, at ovenstående kan tilgodese de forskellige former for
personlig henvendelse, som sker til afdelingerne på Borgertorvet.

Receptionen vil være åben fra kl. 08.00 hver dag for at modtage borgere og
besøgende, som har en aftale med en medarbejder eller andre på Rådhuset.
Gruppen foreslår endvidere, at åbningstiden for personlig henvendelse til Skagen
og Sæby Rådhuse ændres fra kl. 9.00 til kl. 10.00, så der samtidig med etablering
af Borgertorvet i Frederikshavn, bliver ens åbningstider i den kommunale
administration, uanset geografisk placering.

Harmonisering af åbningstiden vil for nogle afdelinger betyde reduktion i
åbningstiden i forhold til nuværende åbningstid. For at imødekomme de vedtagne
besparelser, er det nødvendigt at skabe øget tid til sagsbehandling, og en nedsat
åbningstid vil være medvirkende hertil.

Desuden vil enhver reduktion i åbningstiden givetvis understøtte de nationale mål
om at fremme den digitale kommunikation med borgerne, idet brugen af digitale
services vil øges, jo kortere åbningstiden er.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at åbningstiden for personlige henvendelser
på Rådhusene bliver som ovenfor anført.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Godkendt.

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 10/281
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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Konsekvenser for Borgerservice - reduceret budget 2010.docx (dok.nr.2459/10)
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14. Sygefraværsstatistik - Frederikshavn Kommune -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der i samarbejde med KMD
udarbejdet en profil for sygefraværsstatistik.

Sygefraværsstatistikken er delt op i 2 led - en afdelingsspecifik statistik og en
overordnet statistik.

Alle ledere i Frederikshavn Kommune modtager hver måned en afdelingsspecifik
sygefraværsstatistik, der indeholder en oversigt over sygefraværet for alle
medarbejdere i afdelingen.

MED Hovedudvalget modtager hvert kvartal en overordnet sygefraværsstatistik. Af
statistikken fremgår det samlede sygefravær i procent for alle medarbejdere i
Frederikshavn Kommune. Endvidere indeholder statistikken en oversigt over
sygefraværet fordelt på udvalg.

Sygefraværsstatistikken fremsendes til orientering i Økonomiudvalget hvert kvartal
efter gennemgang i MED Hovedudvalget. Sygefraværsstatistikken fra december
2009 er vedlagt.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager
sygefraværsstatistikken til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010
Til efterretning.

Bilag

Fraværsstatistik - Hele kommunen 2009 december.pdf (dok.nr.2649/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/294
 Forvaltning: CF
 Sbh: hahe
 Besl. komp: ØU
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15. Salg af Corasvej 46, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 09/3063
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 20. januar 2010 Side 25 af 27

16. Salg af Kløvervej 7, Sæby  Lukket sag
 Sagsnr: 09/13408
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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17. Eventuelt salg af areal ved Remisevej i Hørby  Lukket sag
 Sagsnr: 09/5131
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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18. Eventuel erhvervelse af ejendom, Algade 14, Sæby  Lukket sag
 Sagsnr: 09/5383
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU
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