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1. Valg af 2 medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum

for Turisme og Handel

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 26. maj 2010 blev det besluttet, at der skal nedsættes et
Initiativforum for Turisme og Handel.

Initiativforummets opgave er dels at igangsætte initiativer og projekter inden for
Turisme og Handel, som medvirker til at skabe vækst, og dels at rådgive
Økonomiudvalget og byrådet om udvikling og tilpasning af
erhvervsudviklingsstrategien fremover.

Idet turistforeningerne i henholdsvis Skagen, Sæby og Frederikshavn er juridiske
enheder, som lovligt kan modtage kommunaløkonomisk bidrag, udpeges
sekretariat for initiativforummet af og blandt disse tre turistforeninger. Til drift og
servicering af initiativforummet samt til igangsætning af aktiviteter, projekter og
vækstinitiativer stilles en økonomisk ramme på 200.000 kr. årligt til rådighed, som
finansieres af Økonomiudvalgets erhvervsudviklingsmidler.

Initiativforum for Turisme og Handel består af ét medlem fra hver af
Turistforeningerne og Handelsforeningerne i henholdsvis Skagen, Sæby og
Frederikshavn, én repræsentant fra arbejdstagerside/LO samt 2 politikere fra
Økonomiudvalget. Formand for initiativforum for Turisme og Handel udpeges af og
blandt de respektive Turist- og Handelsstandsforeningers medlemmer af
initiativforummet.

Der skal således udpeges 2 medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum
Turisme og Handel.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 2 medlemmer til Initiativforum
for Turisme og Handel.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Lars Møller og Erik Sørensen udpeges.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1488
 Forvaltning: CF
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ØU
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2. Valg af 2 medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum

for Erhverv

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 26. maj 2010 blev det besluttet, at der skal nedsættes et
Initiativforum for Erhverv.

Initiativforummets opgave er dels at igangsætte initiativer og projekter inden for
Erhverv, som medvirker til at skabe vækst, og dels at rådgive Økonomiudvalget og
byrådet om udvikling og tilpasning af erhvervsudviklingsstrategien fremover.

Erhvervsrådets erhvervskontor er sekretariat for initiativforummet. Til drift og
servicering af initiativforummet samt til igangsætning af aktiviteter, projekter og
vækstinitiativer stilles en økonomisk ramme på 200.000 kr. årligt til rådighed, som
finansieres af Økonomiudvalgets erhvervsudviklingsmidler.

Initiativforum for Erhverv består af Frederikshavn Erhvervsråd samt to politikere fra
Økonomiudvalget. Formanden for Erhvervsrådet er også formand for Initiativforum
for Erhverv.

Der skal således udpeges to medlemmer fra Økonomiudvalget til Initiativforum
Erhverv.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 2 medlemmer til Initiativforum
for Erhverv.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Lars Møller og Erik Sørensen udpeges.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1488
 Forvaltning: CF
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ØU
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3. Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 - Tillæg til lokalplan

SKA.244.B Østerby, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplan SKA.242.B for boligområdet Vesterby i Skagen blev vedtaget af
byrådet den 28. april 2010. I forbindelse med vedtagelsen ændredes hegnshøjden
fra maks. 180 cm mod lokalveje og vejklasserne derover til maks. 120 cm mod
samtlige offentlige veje og stier.

Det er tidligere af byrådet besluttet, at ændringer til lokalplan SKA.242.B også skal
ændres i lokalplan SKA.244.B (for samme bestemmelser), jf. dagsordenspunkt
på byrådets møde den 25. november 2009.

Der udarbejdes derfor et tillæg til Lokalplan SKA.244.B, hvor hegnshøjden ændres
som i Lokalplan SKA.242.B. Samtidig tilføjes, at der foruden pultkviste
også kan opføres taskekviste (helt til tagryg) i lighed med beslutningen i forbindelse
med vedtagelsen af Vesterbylokalplanen.

Når Lokalplan SKA.B.02.01.01 er endeligt vedtaget, indarbejdes ændringerne i  den
eksisterende Lokalplan SKA.244.B og indberettes som nyt lokalplandokument til
PlansystemDK.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøscreening, hvoraf fremgår,
at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af
planer og programmer. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget
og byrådet at fremlægge Lokalplanforslag SKA.B.02.01.01 i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag

Forslag SKA.B.02.01.01 tillæg Østerby.pdf (dok.nr.58772/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4918
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4. Forslag til Lokalplan FRE.J.20.30.01 - Bevarende lokalplan

for Ellinggård

Sagsfremstilling
I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 6. oktober 2009 om,
at der nedlægges et § 14-forbud mod nedrivning med efterfølgende udarbejdelse af
en bevarende lokalplan, foreligger dette lokalplanforslag nu.

Lokalplanforslaget omfatter arealet, hvor hovedbygningen er beliggende og de
omkringliggende parkarealer. Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at
hovedbygningen på Ellinggård bevares og at istandsættelser sker i respekt for
bygningens oprindelige byggeskik. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om
vedligeholdelse og restaurering af bygningen. Lokalplanforslaget giver mulighed for
at udnytte bygningen til dens oprindelige boligformål, men giver også mulighed for
andre anvendelser som liberalt erhverv, kontor, institutioner eller lignende.

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.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplanforslag FRE.J.20.30.01 udsendes i
offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Lokalplanforslag 20.30.01 (dok.nr.56978/10)

Bilag 2 - Referat 06.10.09 (dok.nr.59089/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4630
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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5. Eventuel salg af kommunale grunde/areal ved

Søndergårdvej i Ålbæk

Sagsfremstilling
Der har været en del henvendelser omkring muligheden for at erhverve en
parcelhusgrund ved Søndergårdvej i Ålbæk.

Arealet er omfattet af lokalplan SKA.233.B. I følge lokalplanen er der mulighed for
udstykning af 24 parcelhusgrunde, der er beliggende nord for campingpladsen og
syd for Solsortevej mellem Skagensvej og kysten. Grundene tættest på kysten er
selvfølgelig de mest attraktive, og dem der er flest forespørgsler på. Det er
vanskeligt at vurdere, hvad prisen vil være på disse ejendomme, hvor de bør
udbydes til højeste bud over en ikke uvæsentlig mindste pris. Grundpriserne på
arealet vil variere meget, da priserne på parcelhusgrundene ved Skagensvej
sandsynligvis ikke vil kunne indbringe mere end ca. 250.000 kr., hvorfor der vil blive
arbejdet med 3 priszoner på arealet. Der vil være parcelhusgrunde til alle udfra en
økonomisk betragtning. Det er samtidig en nødvendighed, at hele arealet
byggemodnes fra Skagensvej til klitgrænsen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. maj 2009, at Frederikshavn
Kommune selv forestår byggemodningen og salget af de enkelte parcelhusgrunde.

Med hensyn til finansieringen af byggemodningen besluttede Teknisk Udvalg den 4.
juni 2009, at den samlede byggemodningsudgift på daværende tidspunkt på i alt
6.455.000 kr. fordeles over årene 2009 og 2010. I den samlede byggemodningspris
er tillige indregnet venstresvingsbane på Skagensvej.

På grund af den kommunale økonomi anses det som en særdeles vanskelig
situation at kunne finansiere den forestående byggemodning udfra det allerede
godkendte.

Teknisk Forvaltning kan derfor foreslå, at parcelhusgrundene udbydes under
forudsætning af, at salget af grundene vil kunne finansiere den kommende
byggemodning. Dette vil sige, at overtagelsestidspunktet fastsættes til det tidspunkt,
hvor der er solgt tilstrækkelig grunde til finansiering af byggemodningsprojektet af
Søndergårdvej i Ålbæk.

En anden mulighed vil være, at hele arealet sælges som en storparcel.

Med henvisning til ovenstående ser forvaltningen 3 salgsmuligheder:

1. Kommunen byggemodner hele arealet og salget iværksættes efterfølgende

2. Byggemodningen af arealet er betinget af, at der er lavet købsaftaler på
salg af parcelhusgrunde svarende til den samlede byggemodningsudgift på
6.455.000 kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/7824
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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3. Hele arealet sælges som en storparacel

Økonomiske konsekvenser
Såfremt det besluttes at kommunen skal byggemodne arealet vil dette kræve en
tillægsbevilling på 6.455.000 kr.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der arbejdes
med følgende mulighed:

Byggemodningen af arealet er betinget af, at der er lavet købsaftaler på
salg af parcelhusgrunde svarende til den samlede byggemodningsudgift på
ca. 6.455.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag

Søndergårdvej, Ålbæk - kortbilag (dok.nr.46131/09)
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6. Godkendelse af Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for

Frederikshavn Forsyning A/S

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S fremlagde på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. maj 2010 forslag til ”Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for
Frederikshavn Forsyning A/S” til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen besluttede at sende selskabets forslag af 27. april 2010 til
behandling i Frederikshavn Byråd via Økonomiudvalget.

Med baggrund i generalforsamlingens beslutning sender Frederikshavn
Forsyning forslaget til ejerstrategi til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget og byrådet godkender Frederikshavn Forsynings
forslag til ”Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Frederikshavn Forsyning A/S”,
dateret 27. april 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Forslag til Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Frederikshavn Forsyning AS - dateret
100427.pdf (dok.nr.64115/10)
Bilag 2 - Protokol - Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning AS den 26. maj

2010.pdf (dok.nr.64116/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5619
 Forvaltning: BRS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU/BR
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7. Ansøgning om spillekasino Tordenskjoldsgade 14,

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Justitsministeriet har modtaget en ansøgning om landsdækkende
spillekasinobevilling fra ejer af ovennævnte ejendom.

Justitsministeriet anmoder om Frederikshavn Kommunes vurdering af
ansøgningen, herunder i særdeleshed hvorvidt det kan antages, at den påtænkte
placering af kasinovirksomhed vil kunne skade udviklingen i lokalområdet.

Kasinoet vil blive indrettet i hotellets nuværende natklub og tilstødende lagerlokaler,
der vil blive ombygget og indrettet hertil. Indgang og reception er via hotellets
hovedindgang på Toldbodvej.

Ejendommen Tordenskjoldsgade 14, Frederikshavn, er beliggende i
kommuneplanens område til centerformål og omfattet af lokalplan FRE 15.02.01.
Heraf fremgår, at området kun må anvendes til hotel-, konference- og
parkeringsformål samt lignende publikumsorienterede formål, som efter byrådets
skøn naturligt hører til i området.

Juridiske konsekvenser
Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles.

Planmæssige konsekvenser
Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at spillekasino er et supplerende tiltag til det
nuværende hotel helt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Kasinovirksomhed vurderes ikke at være til skade for udviklingen i lokalområdet.
Etablering af spillekasino i centrum af Frederikshavn by vil være et godt supplement
til de allerede eksisterende oplevelsestilbud for såvel fastboende som overnattende
turister, som Frederikshavn kan tilbyde.

Med ca. 393.000 overnatninger i Frederikshavn by og omegn (opgjort 2008),
vurderes der at være et betragteligt turistmæssigt underlag for et spillekasino. I
2008 udgjorde antallet af rene hotelovernatninger i Frederikshavn Kommune ca.
355.000.

I den i 2009 vedtagne kommuneplan er det byrådets mål, at helårsturisme skal
udvikles, så turisme bliver et bæredygtigt erhverv for både virksomheder og
arbejdskraft. For Frederikshavn satses blandt andet på byturisme. Her er
spillekasino er væsentligt element i styrkelse netop af denne turismeform.

Forslag til svarskrivelse vedlægges dagsordenen som bilag.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4495
 Forvaltning: TF
 Sbh: tosn
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Justitsministeriet meddeles, at
indretning af spillekasino anbefales. Svarskrivelse som vedlagt dagsordenen
fremsendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Søren Visti Jensen begærer sagen i byrådet.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om spillekasino - påvirkning af udviklingen i lokalområdet (dok.nr.50987/10)

Bilag 2 - Forslag til Udtalelse til Justitsministeriet (dok.nr.66161/10)
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8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Aalbæk,

juniorsejlklubbben

Sagsfremstilling
Aalbæk Juniorsejlklub søger Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune om et
tilskud på 35.000 kr. til opførelse af et kombineret maste- og jolleskur til opbevaring
af deres materiel, som pt. opbevares i en gammel lastbilcontainer.

Aalbæk Juniorsejlklub er en lille enhed under Dansk Sejlunion, som henvender sig
til børn og unge, der er hjemmeboende i Skagen/Aalbæk/Jerup området. Klubbens
formål er at lære børnene at færdes i, på og ved havet på en sjov og sikker måde.

De samlede udgifter til projektet er knap 152.000 kr. Klubben har fået bevilget
65.000 kr. fra LAG Vendsyssel svarende til 42,9 % af projektudgifterne, samt
30.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets anlægspulje i november 2008. Der er
privat finansiering og egen arbejdskraft i projektet for 21.500 kr.

Klubben har rigtig god opbakning fra forældre og bedsteforældre, og står selv for
den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges 35.000 kr., således at det samlede kommunale
tilskud svarer til bevillingen fra LAG Vendsyssel. Beløbet udbetales fra kontoen til
medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010
Peter Lind-Bonderup orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Peter
Lind-Bonderup forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 35.000 kr., som
finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag
Bilag 1 - LAG-Ansøgningsskema Aalbæk Juniorsejlklub (dok.nr.58012/10)

Bilag 2 - Ansøgning Aalbæk Juniorsejlklub (dok.nr.58009/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5131
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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9. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Gærum,

information og service

Sagsfremstilling
Gærum Brugsforening, som er en forening bestående af Gærum-borgere, søger
Frederikshavn Kommune om 30.000 kr. til støtte til projektet ”Miljø, energi og
service til udvikling af landsbyen”. Projektet har fået bevilget 180.000 kr. ud af et
totalt budget på 530.795 kr. fra LAG Vendsyssel.

Projektet indeholder etablering af inden- og udendørsfaciliteter for information til
lokale borger, borgere fra de omkringliggende landsbyer og turister samt en
modernisering og dermed miljøforbedring af benzintankanlægget, som ligger i
tilknytning til Brugsen.

Brugsen er det naturlige centrum og samlingspunkt i byen. Det er her turisterne
søger hen og her de lokale henvender sig for at søge informationer. Projektet er en
naturlig følge af de øvrige aktiviteter, som er i gang i byen. Mere information og
service vil medvirke til at skabe endnu mere dynamik i den gode udvikling, som de
lokale ildsjæle og engagerede borgere har igangsat.

Tilskuddet fra Distriktsudvalget skal anvendes til etablering af udendørs faciliteter,
borde, bænke og informationsskilte og et indendørs rum, brochureholdere,
opslagstave og børnebord. Faciliteterne skal give mulighed for øget information og
service til borgere, gæster og turister.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges et tilskud på 30.000 kr. fra kontoen til
medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010
Anni Andersen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Herunder, at det er
foreningen – og ikke forretningen – som søger om støtte til etablering af udendørs
facilliteter og et indendørs rum, der giver mulighed for øget information og service til
borgere, gæster og turister. Anni Andersen forlod herefter mødet og deltog ikke i
behandlingen af punktet.

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 30.000 kr., som
finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3080
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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Ansøgning Gærum, information og service (dok.nr.37786/10)
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10. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Jerup,

shelters

Sagsfremstilling
Jerup Borgerforening søger Frederikshavn Kommune om 100.000 kr. til opførelse
af to shelters. De to shelters skal opføres med ca 6 km. afstand på Nordsøstien og i
forbindelse til Riderute Vendsyssel for at fremme den langsomme turisme og vise
naturen. Projektet udmønter strategien om "De Endeløse Stier i Vendsyssel", der
imødekommer behovet for øget tilgængelighed til naturen. Det ene shelter er
desuden forsynet med en badstue og der er etableret foldanlæg, så det kan fungere
som høhotel for ridende. Shelteret giver mulighed for at de forskellige færdselsarter
kan mødes og overnatte samme sted.

Projektet har fået bevilget 100.000 kr. fra LAG-Vendsyssel svarende til 32 % af de
samlede projektudgifter samt 86.000 kr. fra Friluftsrådet. Borgerforeningen bidrager
med frivilligt arbejde til en værdi af 30.000 kr., svarende til 9,5 % af de samlede
projektudgifter.

Borgerforeningen bidrager til driften af de to shelters med en pedelfunktion. Der
arbejdes på en skriftlig aftale mellem borgerforeningen og Frederikshavn
Kommune, Park og Vej, vedrørende tømning af septiktank samt levering af
toiletpapir og brænde.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Distriktsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr. svarende til tilskuddet fra
LAG-Vendsyssel. Beløbet udbetales fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010
Betty Steglich-Petersen orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Betty
Steglich forlod herefter mødet og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Distriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges 80.000 kr., som
finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt under forudsætning af, at der opnås landzonetilladelse.

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning - shelters Jerup (dok.nr.57965/10)

Bilag 2 - Ansøgningsskema LAG shelters Jerup (dok.nr.57968/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5130
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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11. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Voerså,

samlingstelt

Sagsfremstilling
Voerså Byudvikling sender fornyet ansøgning om støtte til indkøb af samlingstelt. I
ansøgningen præciseres, at teltet skal anvendes som samlingssted for de
arrangementer, Voerså Byudvikling vil afholde i forbindelse med rejsning af midler
til opførelse af et multihus på den gamle krogrund. Teltet lejes ikke ud til private
fester og der åbnes mulighed for at andre landsbyer i kommunen kan låne teltet.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at beslutningen fra mødet den 15.
april 2010 fastholdes, da der ikke er væsentlige ændringer i indholdet i det ansøgte.

Beslutning Distriktsudvalget den 31. maj 2010
Med baggrund i den orientering, som repræsentanter for Voerså Byudvikling gav
under dagsordenens punkt 3 om processen med at få etableret et multihus på den
gamle krogrund i Voerså, anser Distriktsudvalget, at der foreligger nye oplysninger i
den fornyede ansøgning. Herunder også, at andre lokalområder kan låne teltet,
samt at der ikke holdes private fester i teltet. Referat af punkt 3 på
Distriktsudvalgets møde den 31. maj 2010 vedlægges Økonomiudvalgets
dagsorden som bilag.

På den baggrund indstiller Distriktsudvalget til Økonomiudvalget, at der bevilges
36.000 kr. til midlertidig løsning af Voersås 17 foreningers behov for et midlertidigt
samlingssted, indtil der bliver etableret et permanent multihus. Beløbet finansieres
af puljen til lokal udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Distriktsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag
Bilag 1 - Fornyet ansøgning - Voerså samlingstelt (dok.nr.57741/10)

Bilag 2 - Referat 31. maj 2010 (dok.nr.64052/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/2930
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: DU/ØU
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12. Garantistillelse for lån - Boligforeningen Vesterport,

helhedsplan for afdeling 5, Fælledbo

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte i 2008 byggeregnskab for helhedsplanen for
Boligforeningen Vesterports afdeling 5, Fælledbo. Den godkendte anskaffelsessum
for så vidt angår den støttede del af projektet udgjorde 61.462.687 kr. og for så vidt
angår den ustøttede del, 51.965.986 kr.

Dette indebærer, at der, udover den allerede stillede garanti for realkreditlån på
55.515.000 kr., nu er stillet krav om kommunal garanti for yderligere lån på
6.133.000 kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af garantibeløbet.

Økonomiske konsekvenser
Kommunal garantistillelse for almene boligorganisationers låneoptagelse påvirker
ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at der stilles en garanti på 6.133.000 kr. overfor realkreditinstituttet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8943
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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13. Kommunal garanti for realkreditlån, Boligforeningen

Vesterport, opførelse af almene boliger "Birketoften",

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for
Boligforeningen Vesterports opførelse af almene boliger, "Birketoften".

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen
har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 57,39 % af lånets
hovedstol, 10.010.000 kr. Garantibeløbet er således 5.744.739 kr.

Garantien dækker betaling af de sidst prioriterede 57,39 % af restgælden på lånet.

Økonomiske konsekvenser
Den kommunale garantistillelse medregnes ikke i kommunens låneoptagelse.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på
57,39 % af lånets hovedstol (10.010.000 kr.).

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Birketoften - Toftegårdsvej 50, Frederikshavn (dok.nr.66695/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3230
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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14. Kommunal garanti for realkreditlån, Boligforeningen

Vesterport, opførelse af ældreboliger i Ravnshøj

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt den endelige anskaffelsessum for
Vesterports opførelse af ældreboliger i Ravnshøj.

Der foreligger nu anmodning om garantistillelse for realkreditlånet. Kreditforeningen
har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 69,55 % af lånets
hovedstol, 20.496.000 kr. Garantibeløbet er således 14.254.968 kr.

Garantien dækker betaling af de sidst prioriterede 69,55 % af restgælden på lånet.

Økonomiske konsekvenser
Den kommunale garantistillelse medregnes ikke i kommunens låneoptagelse.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale
overfor byrådet, at der stilles garanti for realkreditlånet på 69,55 % af lånets
hovedstol (20.496.000 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Ældrebolier Mejerivej i Ravnshøj (dok.nr.66698/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/16166
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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15. Godkendelse af anskaffelsessum - 12 almene boliger med

kommunale servicearealer - Senhjerneskadecenter, Højrupsvej

19, Frederikshavn.

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Frederikshavn Boligforening anmoder om
godkendelse af anskaffelsessum - skema B - vedrørende opførelse af
Senhjerneskadecentret - 12 almene plejeboliger med kommunale servicearealer.

Der er tale om etape 1 af 2 etaper. I etape 2 forventes opført yderligere 12 boliger.
Endvidere etableres på nuværende tidspunkt for begge etaper servicearealer,
aktivitetslokaler og træningsrum, som skal ejes af kommunen.

Bygherren oplyser, at byggeriet har været udbudt som energiklasse 1, og efter
licitationen har det vist sig muligt at gennemføre projektet i energiklasse 1 indenfor
maksimumbeløbet.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 20.169.000 kr. Ved skema A blev
godkendt 19.650.000 kr.
Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 6.177.000 kr. inkl. moms. Ved
skema A blev godkendt 5.306.000 kr. Stigningen skyldes fortrinsvis et større areal
end ved skema A.

Udgiften til opførelse af øvrige kommunale faciliteter (træningsrum, dagcenter
mv.) udgør 14.177.000 kr. inkl. moms. Ved skema A blev godkendt 1.965.000 kr.
Stigningen skyldes større areal, og at der ved skema A kun var godkendt budget til
ca. 50 % af de ønskede træningsrum.

Den kommunale udgift ved de anførte anskaffelsessum er følgende:

Boligerne
Grundkapitalindskud vedrørende boligerne: 7 %
af anskaffelsessummen

1.412.000 kr.

Servicearealerne
Anskaffelsessum ekskl. moms udgør 5.209.000 kr.

Servicearealtilskud (udbetales 2. etape er
bygget)

960.000 kr.

Kommunal nettoudgift 4.249.000 kr. 4.249.000 kr.
Øvrige kommunale faciliteter 11.954.000 kr.
Samlet kommunal udgift 17.615.000 kr.

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlånet for så vidt angår boligerne.
Garantiens størrelse beregnes af realkreditinstituttet og kendes ikke på nuværende
tidspunkt.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/13981
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Endvidere anmoder bygherren om godkendelse af en husleje på 938 kr./m2/årligt
ekskl. forbrugsafgifter. Dette er en stigning i forhold til det ved skema A godkendte,

som var 881/kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser
Opførelsesudgiften svarer til det forventede og vil kunne finansieres af det på
budgettet optagne beløb på i alt 20.784.000 kr., idet der således fortsat, som
forudsat, er midler til inventar i kommunens arealer.
For så vidt angår det budgetterede servicearealtilskud på 480.000 kr., vil dette først
komme til udbetaling sammen med yderligere 480.000 kr., når de sidste 12 boliger
er bygget. Med andre ord er der en likviditetsmæssig forskydning mellem 2010 og
opførelsesåret for de sidste 12 boliger.
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
anskaffelsessummen godkendes på følgende vilkår:

De i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler
overholdes

Den godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren, idet
bemærkes, at bygherren ikke har krav på at få godkendt merudgifter

Bygherren er forpligtet til - som byggeadministrator - at opføre
servicearealer m.v., som ejes af kommunen i en særskilt ejerlejlighed på
nærmere aftalte vilkår, og at bygherren indestår for, at der vil blive
udarbejdet regnskab herfor, som kan danne grundlag for momsrefusion

 Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 938 kr. pr. m2 årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Senhjerneskadecenter - Højrupsvej 19, Frederikshavn (dok.nr.66700/10)
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16. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - Frederikshavn

boligforening - helhedsplan for afdeling 12, Hånbæk, 1. etape.

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen godkender skema C -
byggeregnskab - vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 12,
Hånbæk, Frederikshavn, 1. etape. 

Bygherren oplyser, at den endelige anskaffelsessum for den støttede del af
projektet udgør 179.290.000 kr. Der er tale om en oerskridelse på 15.519.686 kr. i
forhold til det ved skema B godkendte.

Anskaffelsessummen for den ustøttede del af projektet udgør 46.395 kr. Der er tale
om en overskridelse på 6.166.377 kr. i forhold til skema B.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet giver et retvisende
billede af byggeriets anskaffelsessum i overensstemmelse med erhvervs- og
boligstyrelsens bekendtgørelse.

Byrådet skal i henhold til den gældende vejledning om støtte til helhedsplaner i
alment byggeri godkende skema C.

Den anskaffelsessum, der er godkendt ved skema B skal i princippet være
overholdt, men visse merudgifter kan dog godkendes, herunder fx uforudsete
udgifter på 2 % af anskaffelsessummen mv., indeksering mv.

Bygherren oplyser, at 98 % af overskridelsen hovedsageligt skyldes indeksering og
huslejetab, og at Landsbyggefonden er orienteret om overskridelserne.

Landsbyggefonden har oplyst, at når der er tale om merudgifter, skal
byrådet indstille til Landsbyggefonden, om byrådet kan tiltræde merudgifterne for så
vidt angør den støttede del. Fonden kan så vælge at følge kommunens indstilling
eller godkende en lavere anskaffelsessum. Fonden kan aldrig godkende mere end
det, som kommunen indstiller.

Huslejen udgør i følge skema C 599 kr. pr. m2 årligt i 2009. Der vil ske

fremskrivning af lejen pr. m2 med 2,5 % årligt indtil hele helhedsplanen - dv.s.etape
2 - er gennemført.

Forøgelsen af anskaffelsesprisen indebærer ikke merudgifter for kommunen. Der
stilles dog krav om garanti for realkreditlån efter gældende regler herom.

Økonomiske konsekvenser
En eventuel yderligere garantistillelse for realkreditlån påvirker ikke kommunens

 Åben sag
 Sagsnr: 05/3360
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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låneramme.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at indstille til landsbyggefonden

skema C- byggeregnskab - godkendes, således at det for så vidt angår
den støttede del af projektet godkendes med den i sagsfremstillingen
nævnte anskaffelsessum, således at merudgifterne godkendes, under
forudsætning af, at der efterfølgende fremsendes dokumentation for
afholdelse af eventuelt afsatte beløb

 huslejen på 599 kr. m2/årligt godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.
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17. Ansøgning om støtte til projekt - Skagen Kultur- og

Fritidscenter - Etablering af wellness og overnatningsfaciliteter

mv.

Sagsfremstilling
Sagen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget med følgende sagsfremstilling:

Erhvervs- og Turismeudvalget bevilgede i juni 2008 et tilskud på 125.000 kr. til
medfinansiering af en forundersøgelse vedrørende etablering af wellness og
overnatningsfacililteter, med særligt henblik på handicappede, i tilknytning til
Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Forundersøgelsen er nu gennemført, og der foreligger et projektforslag, hvor der i
tilknytning til de eksisterende idræts- og svømmehalsfaciliteter på Kirkevej i Skagen
opføres en tilbygning med wellness,- fysiurgisk center og overnatningsfaciliteter,
målrettet kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. 

Ansøger oplyser, at visionen er at gøre Skagen - og specielt Skagen Kultur- og
Fritidscenter - til Nordens bedste trænings- og feriested for personer med
bevægelseshæmmende handicap, således at også denne befolkningsgruppe kan
tilbydes vand- og wellnesoplevelse, der kvalitetsmæssigt kan matche de tilbud, der
mange steder tilbydes den almindelige borger.
Der etableres en overnatningsafdeling med 30 værelser, indrettet til
kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede samt deres hjælpere

eller familiemedlemmer. Tilbygningen forventes at få et omfang på i alt 3670 m2,

hvoraf 1431 m2 er wellness, behandlerrum og omklædning, 1456 m2 er fysirurgisk

center og værelser (15 stk), og 783 m2 er udelukkende værelser (15 stk.).

Der er indgivet ansøgning til Region Nordjylland om prækvalifikation til økonomisk
støtte fra EU´s regionalfond til gennemførelse af projektet. Regionens udvalg
behandler denne ansøgning den 15. maj 2009.

Som vilkår for at komme i betragtning til et eventuelt tilskud har regionen stillet
følgende foreløbige krav: 

Der skal stilles en tre-årig kommunal driftsgaranti fra Frederikshavn
Kommune efter at projektet er gennemført. Garantibeløbet er ikke p.t.
oplyst

Da der er tale om en udvidelse af overnatningskapaciteten skal  kommunen
og Turistforeningen afgive en udtalelse om, at der ikke er tale om
konkurrenceforvridning. Udtalelsen skal begrundes i en vurdering af
udnyttelsen af den øvrige overnatningskapacitet i Skagen

Udbudsreglerne skal følges

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1090
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU
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Regionen gør endvidere opmærksom på, at da der er tale om et indtægtsskabende
projekt, skal der i forbindelse med en eventuel EU-ansøgning foretages en
beregning af indtægterne. Beregningen kan få negativ indflydelse på
støtteprocenten.

Skagen Kultur- og Fritidscenter er en erhvervsdrivende fond. Kommunen yder støtte
til institutionens nuværende aktiviteter.

Finansieringen af egen medfinansiering på anslået 40 mio. kr. sker i første omgang
ved optagelse af lån i pengeinstitut, og der anmodes om kommunal garantistillelse
for dette lån.  

Administrationens bemærkninger
Hvis kommunen skal stille garantier for dels lånet til egen medfinansiering, og dels
for driften i en 3-årig periode, skal der være tale om aktiviteter, som kommunen
lovligt kan yde økonomisk støtte til.
En kommunal garantistillelse for banklånet vil reducere kommunens låneramme
eller udløse pligt til deponering. Kommunen har forberedt en ansøgning om
dispensation fra lånereglerne. Et tilsagn om garantistillelse vil have som en
nødvendig forudsætning, at der meddeles en sådan dispensation, da kommunen
ikke har de fornødne økonomiske midler til selv at finansiere garantien. 

Reglerne herom fremgår af de uskrevne regler - kaldet kommunalfuldmagten. Som
hovedregel kan kommunen ikke yde støtte til aktiviteter, der konkurrerer
med private erhvervsdrivendes virksomhed. Bl.a. derfor er det udgangspunktet, at
kommunen ikke kan yde støtte til opførelse eller drift af hotelvirksomhed.

Da overnatningsfaciliteterne etableres i tilknytning til de specifikke aktiviteter for
handicappede, er det muligt, at der lovligt vil kunne ydes støtte hertil, såfremt der er
tale om en "naturlig" accesorisk virksomhed. Der er ikke lignende (kendte) sager,
hvor der er taget stilling til lovligheden heraf.
Administrationen har derfor rettet henvendelse til Tilsynet med anmodning om en
vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen helt - eller eventuelt delvist - lovligt
kan stille de ønskede garantier.
Tilsynets udtalelse herom foreligger p.t. ikke.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at man afventer udtalelse fra Tilsynet,
inden der tages stilling til, om man vil anbefale byrådet, at der stilles garantier for
henholdsvis lån og driften som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. maj 2009
Afventer udtalelse fra Tilsynet.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Sagen har nu været forelagt Tilsynet, som har afgivet en vejledende udtalelse, hvori
konklusionen er følgende:
Ud fra den beskrivelse, der er givet af wellnessafdelingen og det fysioriske center
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for motions- og træningsfaciliteter er der som udgangspunkt tale om faciliteter, som
den kommunale myndighed lovligt kan støtte.

Imidlertid gælder, at en kommunal myndighed ikke som hovedregel kan yde støtte
til drift af hotellignende enheder.

Statsforvaltningen finder i denne forbindelse, at det er tvivlsomt om
værelsesenheden må anses som et nødvendigt accessorium til wellnessafdelingen
og det fysioriske center.

På denne baggrund er Statsforvaltningen mest tilbøjelig til at mene, at der ikke
umiddelbart kan stilles den ønskede garanti. Imidlertid kunne der være mulighed for
at yde en garanti, der er øremærket wellnessafdelingen og det fysioriske center.
Eventuelt kunne man forestille sig, at der også kunne stilles anlægsgaranti, såfremt
det er muligt klart at opdele nybyggeriet, således at investeringerne i disse
afdelinger blev udskilt.

Statsforvaltningens udtalelse har været forelagt ansøger, som oplyser, at man
ønsker, at kommunen for tiden stiller sagen i bero, og at man vender tilbage til
sagen, når der foreligger afklaring af forskellige forhold.

Indstilling - Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Det indstilles, at udtalelsen fra Tilsynet tages til efterretning, og at der ikke foretages
yderligere i sagen for tiden.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag

Udtalelse fra Tilsynet - Skagen Kultur og Fritidscenter (dok.nr.51153/10)
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18. Ansøgning om tilskud til praktisk hjælp - 13. Internationale

Musikfest i Sæby

Sagsfremstilling
Musikkorps Sæby søger om tilskud til betaling af praktisk hjælp i forbinddelse med
afholdelse af den 13. Internationale Musikfest i Sæby den 25. – 27. juni 2010.

Musikfesten er en begivenhed, hvor Sæby især, men også Frederikshavn
Kommune bliver udstillet som et musisk kulturcentrum.

I de år, Musikkorps Sæby har afholdt disse arrangementer, har Park og Vej løst
praktiske opgaver som opsætning og nedtagning af flagstænger,
afspærringsmateriale, opstilling af toiletvogne mv. i forbindelse med arrangementets
afholdelse uden betaling. Grundet færre ressourcer er denne opgave nu mod
betaling.  Det anslås, at denne udgift er på ca. 10.000 kr.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 10.000 kr. til
den 13. Internationale Musikfest. Udgiften kan afholdes af markedsføringskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Indstillingen kom til afstemning.

Imod indstillingen stemte 5:
Lars Møller (V), Jens Ole Jensen (V), Per Nilsson (V), Søren Visti Jensen (F), Peter
E. Nielsen (C),

For indstillingen stemte 4:
Erik Sørensen (A), Birgit Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Jens Hedegaard Kristensen
(A)

Der bevilges ikke tilskud.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5869
 Forvaltning: BRS
 Sbh: LEAX
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 16. juni 2010 Side 30 af 56

19. Sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 med FFI Håndbold

Sagsfremstilling
FFI Håndbold søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2010-2011.

Klubbens førstehold, herrer, er oprykket til 1. division, landets næstbedste række.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 på 40.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo på kampdragter og på træners og holdleders
tøj. Endvidere vil kommunens navn og logo blive nævnt som sponsor på klubbens
hjemmeside.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af
Økonomiudvalget.

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for
kommunen.

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

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.

Der er i 2010 budgetmæssigt afsat 1.345.000 kr. til sponsorering med henholdsvis
845.000 kr. til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet og 500.000 kr. til erhvervsstøtte
og sponsorering.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger, at

der for sæsonen 2010-2011 indgås en sponsoraftale på 40.000 kr. med
klubben
modydelser herfor er det af klubben tilbudte

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2010 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Udsættes.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5612
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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20. Sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 med Frederikshavn

Bulldogs Floorball Club

Sagsfremstilling
Frederikshavn Bulldogs Floorball Club søger om indgåelse af sponsoraftale for
sæsonen 2010-2011.

Klubbens førstehold, både herrer og damer, spiller i elitedivisionen i floorball under
Dansk Idræts-Forbund, landets bedste række. I den afsluttede sæson 2009-2010
blev dameholdet Danske Mestre.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2010-2011 på 60.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo herre- og dameholdets kampdragter og der vil
være bandereklame i spillehallen. Frederikshavn Kommune vil endvidere blive
nævnt i kampprogrammer.

Frederikshavn Kommune har i 2009 ydet klubben sponsorstøtte med 40.000 kr. for
sæsonen 2009/2010.

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

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

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.

Der er i 2010 budgetmæssigt afsat 1.345.000 kr. til sponsorering med
henholdsvis 845.000 kr. til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet og 500.000 kr. til
erhvervsstøtte og sponsorering.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, med baggrund i den vedtagne politik og de
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger, at

der for sæsonen 2010-2011 indgås en sponsoraftale på 40.000 kr. med
klubben
det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)

svarende til sponsoratets størrelse

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2010 optagne beløb til sponsoraftaler på

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4940
 Forvaltning: ctf
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.



Økonomiudvalget - Referat - 16. juni 2010 Side 34 af 56

21. Statusrapport 2009 på forsikringsområdet

Sagsfremstilling
Kommunens forsikringsmægler, Willis, sender statusrapport 2009 på
forsikringsområdet.

Statusrapporten indeholder en generel beskrivelse af Frederikshavn Kommunes
forsikringsordning og risikoomkostninger.

Rapporten indeholder endvidere en beskrivelse af kommunens selvforsikring på
arbejdsulykkesområdet, bidrag til AES og indsatsen på risikostyringsområdet.

Frederikshavn Kommunes samlede risikoomkostninger er opgjort til 15.741.853 kr.

Kommunens økonomiske forpligtelse i forbindelse med selvforsikring på
arbejdsulykkesområdet er aktuarmæssigt opgjort til 59.022.068 kr. (til betaling - helt
eller delvist - over de næste ca. 30 år). Forpligtelsen omfatter
sagsbehandlingshensættelser + hensættelser til løbende udbetalinger +
aktuarhensættelser. Beløbet er et øjebliksbillede, der forandres konstant.
Forpligtelsen er optaget i kommunens regnskab.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at statusrapporten
tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Til efterretning.

Bilag

Statusrapport 2009 for Frederikshavn Kommune (dok.nr.60959/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21789
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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22. Forsikringsudbud 2010 - tidsplan og udbudsbetingelser

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune indgik i 2006 - med virkning fra 1. januar 2007 -
forsikringskontrakter for en 3-årig periode med option på forlængelse med 2 x 1 år.

Økonomiudvalget vedtog i møde den 13. maj 2009 at forlænge eksisterende
forsikringskontrakter med 1 år indtil 31. december 2010 og gennemføre udbud i
2010.

Kommunens rådgivere på forsikringsområdet (forsikringsmæglerfirmaet Willis)
anbefaler udbud på nuværende tidspunkt med baggrund i godt skadesforløb og
”blødt” marked. Gennemførelse af forsikringsudbud indgår i mægleraftalen.

Udbuddet er planlagt med følgende tidsplan:

Primo juni       Direktionens behandling/godkendelse af udbudsbetingelser
16. juni 2010 Økonomiudvalgets behandling/godkendelse af

udbudsbetingelser
1. juli  2010     Annoncering om udbud i EU-tidende
Medio september Sidste frist for indgivelse af tilbud
Ultimo september Tilbudsvurdering og indstilling til Direktionen og

Økonomiudvalget
Primo
oktober         

Direktionens behandling af indkomne tilbud og indstilling til
Økonomiudvalget

25. oktober 2010 Økonomiudvalgets beslutning om forsikring/selvforsikring

Udbudsbetingelser indstilles således:

Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring:
Bygning: uændret dækning (brand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse).
Løsøre: uændret dækning (brand, kortslutning, tyveri og vand)
Selvrisiko:

100.000 kr.
1.000.000 kr.
5.000.000 kr.

Entrepriseforsikring: All-risk forsikring inklusiv bestående bygning og ansvar.
Selvrisiko: - 25.000 kr.
Tildelingskriteriet for ordren: det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring:
Uændret dækning med forsikringssum på 25.000.000 kr.
Selvrisiko: - 50.000 kr.
Tildelingskriteriet for ordren: det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4855
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Motorkøretøjsforsikring:
Ansvarsforsikring.
Selvrisiko: - 0 kr.
Alternativ dækning: ansvars- og brandforsikring.
Selvrisiko ved brandskader: - 20.000 kr.
Tildelingskriteriet for ordren: laveste pris.

Katastrofeforsikring på arbejdsulykke:
Uændret dækningsomfang: 2 eller flere skadelidte ved samme skadebegivenhed.
Selvrisiko: - 2.500.000 kr.
Alternativ dækning: skadebegivenheder på enkelt personer.
Selvrisiko: - 2.500.000 kr.
Tildelingskriteriet for ordren: laveste pris.

Følgende småforsikringer vil blive udbudt i nationalt udbud:
Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd og byrådsmedlemmer.
Kommunalt ledelsesansvarsforsikring, forsikringssum 5.000.000 kr.
Kriminalitetsforsikring, forsikringssum 2.500.000 kr.
Årsrejseforsikring.
Skovbrandsforsikring.

EU’s tjenesteydelsesdirektiv giver mulighed for flere udbudsformer. Det er Willis
anbefaling, at
forsikringsudbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at tidsplan og udbudsbetingelser
godkendes og at udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag

Nuværende forsikringsordning (dok.nr.58166/10)
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23. Godkendelse af nye vedtægter for Frederikshavn

Ungdomskollegium samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn
Ungdomskollegium sender til byrådets godkendelse nye vedtægter for institutionen.

I samme forbindelse fremsendes uddannelsesinstitutionernes og beboernes
indstillinger til udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse af 27. september 1991 om
organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, skal bestyrelsen
bestå af 3 eller 6 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne. Den
ene tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af
kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den anden tredjedel af bestyrelsen udpeges
efter indstilling af beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde. Den
sidste tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner,
hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i
ungdomsskoleinstitutionen. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse
af, hvem der skal være medlemmer og suppleanter af bestyrelsen.

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om organisation af
ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, gælder udpegningen for de af
kommunalbestyrelsen direkte udpegede medlemmer for kommunalbestyrelsens
valgperiode. For de øvrige medlemmers vedkommende gælder udpegningen for 2
år, og halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen er på 3 medlemmer, afgår 1
medlem hvert år. Genudpegning kan finde sted. Ved den første udpegning
bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå først.

De nye vedtægter er i overensstemmelse med normalvedtægten på området. Det
er heri anført at bestyrelsen består af 6 medlemmer.

I de hidtil gældende vedtægter er det anført, at bestyrelsen består af 2 medlemmer
udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem indstillet af EUC Nord, 1 medlem
indstillet fra Frederikshavn Handelsskole, 1 medlem indstillet fra Frederikshavn
Gymnasium og HF-kursus, 1 medlem indstillet fra Martec, 2 medlemmer indstillet
fra beboerne på beboerrådsmøde.

I de nye vedtægter er det anført, at bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes
ledelse, 2 medlemmer indstillet af beboere på et beboermøde.

De 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, Mogens Brag og Steen
Jensen, blev valgt på byrådets konstituerende møde. Disse valg gælder for
byrådsperioden.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4498
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Beboerne har i beboermøde indstillet følgende:

Kenneth Dampo med Patricia Solbak Andersen som suppleant
Jess Rikard Pape med Søren Palsgaard som suppleant

Uddannelsesinstitutionerne indstiller følgende:

Erik Møller (Martec) med A Neil Jacobsen (EUC Nord) som suppleant
Svend Kobberup (Frederikshavn Handelsskole) med Inge Carlé
(Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus) som suppleant

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og
uddannelsesinstitutionerne er det i lovgivningen anført, at disse udpeges for 2 år og
halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen består af 6 medlemmer, afgår 2
medlemmer hvert år. Genudpegning kan finde sted. Ved den første udpegning
bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå først.

Ifølge Socialministeriet kan byrådet delegere efterfølgende
udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og fra
uddannelsesinstitutionerne.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

de nye vedtægter godkendes
de indstillede repræsentanter for henholdsvis beboerne og
uddannelsesinstitutionerne udpeges som medlemmer og suppleanter af
bestyrelsen
det ved lodtrækning afgøres hvilke 2 medlemmer der udpeges for perioden
indtil 31. december 2010. De sidste 2 medlemmer er samtidig udpeget for
perioden indtil 31. december 2011
efterfølgende udpegning/genudpegning delegeres til Økonomiudvalget
efter indstilling fra relevante indstillingsberettigede.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.
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24. Budget 2010-2011 for Frederikshavn Ungdomskollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn
Ungdomskollegium sender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed
kollegiets budget for perioden 1. august 2010 – 31. juli 2011.

Budgettet balancerer og er godkendt af kollegiets bestyrelse den 28. april 2010.

Som bilag er vedlagt Bygge- og Boligstyrelsens autoriserede spørgeskema om
ungdomsboliginstitutionens budgetforhold samt langtidsbudget for henlæggelser til
vedligeholdelse og fornyelser.

Der er indregnet 400.000 kr. til tab ved lejeledighed og 43.000 kr. til afvikling af
opsamlet underskud fra tidligere år.

Der er ikke indregnet huslejestigninger.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

Det er oplyst, at afkast fra deponerede obligationer fra ydelsesstøtte er opbrugt 1½
år før beregnet og vil i indeværende regnskabsår kun indbringe 211.000 kr., et
afkast, der sædvanligvis udgør ca. 400.000 kr.

Af det autoriserede spørgeskema fremgår, at der ikke er foretaget årlig
gennemgang af vedligeholdelsesstandard og vedligeholdelsesrapport. En sådan
gennemgang vil blive iværksat i løbet af regnskabsåret.

I henhold til § 10 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med
ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal byrådet hvert år godkende et af
institutionens bestyrelse udarbejdet budget for det følgende år.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
kollegiets budget 2010-2011 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4501
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Årsregnskab 2009 for Sindal Lufthavn I/S

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Sindal Lufthavn I/S sender til godkendelse årsregnskab 2009 bilagt
revisionsberetning og bestyrelsesberetning.

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 238.377 kr., udgifter på 2.772.735 kr. og
indtægter på 3.011.112 kr.

Selskabets aktiver udgør 3.050.344 kr. Selskabet har en gældsforpligtelse på
185.859 kr.

Sindal Lufthavn I/S’s egenkapital udgør pr. 31. december 2009 i alt 2.864.485 kr.,
der registreres med 63 % ved Hjørring Kommune og 37 % ved Frederikshavn
Kommune.

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen den 2. juni 2010, hvor man vedtog at
sende regnskabsmaterialet til godkendelse i ejerkommunerne.

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

Fra regnskabsåret 2008 er der til 2009 overført et driftsoverskud på 1.301.170 kr.

Det samlede driftsoverskud på 1.539.547 kr. søges overført til budget 2010, jf.
bestyrelsesbeslutning herom i 1996.

Bestyrelsen vil anvende 450.000 kr. til ny slidlagsbelægning og afstribning på
startbanen samt 85.000 kr. til reparation af lufthavnsbygningen, finansieret af det
opsamlede overskud.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
årsregnskab 2009 godkendes - herunder at årets overskud + opsamlet overskud fra
tidligere år overføres til 2010.
Der kan i 2010 anvendes 450.000 kr. til slidlagsbelægning og afstribning på
startbanen og 85.000 kr. til reparation af lufthavnsbygning, finansieret af det
opsamlede driftsoverskud.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5642
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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26. Årsregnskab 2009 for Den selvejende institution Sæbygård

(fond)

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende institution Sæbygård (fond) sender til byrådets
godkendelse institutionens årsregnskab 2009.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 17. marts
2010.

Resultatet vedrørende den disponible fondskapital er et overskud på 235.788 kr. Af
overskuddet er anvendt 125.627 kr. til uddelinger og 110.161 kr. overføres til næste
år.

Resultatet vedrørende den bundne fondskapital er et overskud på 304.193 kr. –
hvoraf 303.709 kr. er positiv kursregulering af aktier og obligationer. Den resterende
regulering er fortjeneste på salg af obligationer og fortjeneste på udtrukne
obligationer minus kurtageomkostninger. Overskuddet medregnes i den bundne
fondskapital. 

Fondens kapital (bundne aktiver) udgør pr. 31. december 2009 i alt 8.144.619 kr.

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for
at almenheden får adgang til stedet.

Sæby Byråd har på mødet den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være
godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
årsregnskab 2009 for Den selvejende institution Sæbygård (fond) godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5573
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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27. Etablering af fælles myndighedsafdeling på social- og

sundhedsområdet

Sagsfremstilling
På baggrund af Deloittes udvidede forvaltningsrevision på det sociale område,
besluttede Frederikshavn Byråd den 17. september 2008, at der skulle arbejdes
hen mod etablering af en samlet/fælles myndighedsafdeling, dækkende ældre-,
handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. 

Som følge af, at arbejdet med implementeringen af den modificeret
bestiller-udfører-modtager model på det specialiserede voksenområde nu er
iværksat med succes, har chefgruppen vurderet, at organisationen er nået dertil,
hvor byrådets beslutning med fordel kan videreføres.

Social- og sundhedsforvaltningen har på den baggrund lagt op til, at der - med en
stor grad af medarbejderinddragelse - igangsættes en proces med henblik på at
fastlægge organiseringen af den nye samlede/fælles myndighedsafdeling.

Forvaltningens tanker har tidligere været drøftet i Direktionen samt i forvaltningens
og afdelingernes MED-udvalg, og medarbejderrepræsentanterne har i forhold hertil
samstemmende tilkendegivet et ønske om, at der skulle udarbejdes et konkret
oplæg til drøftelse i de medarbejdergrupper, der bliver berørt af den ændrede
organisering.

Med oplægget, der tager udgangspunkt i behovet for i større omfang at sikre
borgerne en helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling, fremsættes
en række konkrete anbefalinger til en mere hensigtsmæssig organisering af
opgavefordelingen.

Omdrejningspunktet for forslaget er dog, at de to bestående myndighedsenheder i
forvaltningen, hvilket vil sige Bestiller- og Myndighedskontoret og den del af
Socialafdelingen, der aktuelt varetager opgaver i henhold til Serviceloven, med
virkning fra 1. september 2010 sammenlægges.

Med det formulerede ledelsesgrundlag for den samlede/fælles myndighedsafdeling
skærpes kravene til de ledelsesmæssige kompetencer, der skal være til stede i
afdelingen. Ud over at sikre overholdelse af de for afdelingen opstillede
resultatkrav, sker dette med henblik på at skabe en ensartet praksis og fælles kultur
i afdelingen.

Der lægges yderligere op til, at

myndighedsfunktionen vedrørende hjælpemidler placeres i den samlede
myndighedsfunktion
administrationen af hjælpemidler overflyttes til Beredskabsforvaltningen

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3662
 Forvaltning: SSF
 Sbh: alsr
 Besl. komp: ØU
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ydelseskontoret (udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge etc.) på sigt
flyttes til arbejdsmarkedsområdet

Forvaltningens forslag til én samlet/fælles myndighedsafdeling på social- og
sundhedsområdet afventer på nuværende tidspunkt MED-udvalgenes høringssvar.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender de
foreslåede organisationstilpasninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.

Bilag
Een samlet myndighedsafdeling på social- og sundhedsområdet. (dok.nr.64354/10)

Høringssvar vedr. fælles myndighedsfunktion (dok.nr.69953/10)
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28. Frigivelse af anlægsmidler Kappelborg - Skagen Kulturhus

Sagsfremstilling
I Frederikshavns Kommunes budget for 2010 - 2013 er der på
investeringsoversigten for Kultur - og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til
Kappelborg – Skagen Kulturhus på i alt 38.912.000 kr. med 32,0 mio.kr. til
byggefasen og 6,912 mio.kr. til udvikling, udearealer og inventar.

Fra regnskab 2009 overføres der 8.407.344 kr. til budget 2010. Heraf mangler der
frigivelse af 3.508.000 kr.
I budget 2010 er der afsat 7.046.000 kr.
Dette giver et samlet anlægsbeløb på 15.453.344 kr. i  2010.

Der er fra bygherren modtaget betalingsplan for byggeperioden 2010 - 2011,
hvorfor der løbende søges om frigivelse af midlerne.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget til
Økonomiudvalget og byrådet, at

der frigives 7.046.000 kr. afsat i budget 2010
det manglende beløb på 3.508.000 kr. frigives så der for budget 2010 i alt
er 15.453.344 mio.kr. til rådighed

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/5215
 Forvaltning: BKF
 Sbh: thpd
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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29. Frigivelse af anlægsmidler til helårsturismeprojektet

Naturen+

Sagsfremstilling
I juni 2007 blev de 3 kommuner Læsø, Hjørring og Frederikshavn Kommuner i regi
af Toppen af Danmark udpeget som udviklingspartner i VisitDenmarks
udviklingsprojekt "Udvikling af nye superhelårsdestinationer". Der blev i den
forbindelse udarbejdet projekt "Naturen+ i lysets land - Handlingsplan for udvikling
af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011". Frederikshavn Kommune har
været involveret i udarbejdelsen af handlingsplanen, dels overordnet via Toppen af
Danmarks bestyrelse, men også via deltagelse i styregruppen for projektet.

Projektets samlede budgetoverslag for implementeringen af handlingsplanen var
oprindeligt på 16.1 mio. kr. i perioden 2009-2011. Projektet søgte i 2009 2.6 mio. kr.
fra Arbejdsmarkedets Feriefond, til projektet, hvorfra man desværre fik afslag.
Budgettet er siden blevet justeret af flere omgange i 2009 pga. særlige økonomiske
krav fra EU´s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler. Budgettet er
således endt på 13.8 mio kr., bl.a. grundet afslaget fra Arbejdsmarkedets Feriefond
samt de førnævnte justeringer ved de 2 andre finansieringskilder. Projektet er dog,
på trods af de førnævnte justeringer og økonomiske krav, kommet rigtigt godt fra
start, og har allerede igangsat mange af de planlagte aktiviteter i Handlingsplanen.

Der er bevilget 2.465.632 kr. fra EU´s Regionalfond, 4.173.257 kr. fra de Regionale
Udviklingsmidler samt 300.000 kr. fra VisitDenmark i 2009. Herudover er der
planlagt aktiviteter for et beløb på 900.000 kr. hvortil der skal søges ekstern
finansiering. Projektets løbetid forventes forlænget på grund af, at bevillingerne fra
EU´s Regionalfond samt de Regionale Udviklingsmidler først er faldet på plads her i
foråret 2010, og dermed har medført forsinkelse og udsættelse af de i projektet
planlagte aktiviteter.

De tre involverede kommuner bidrager alle økonomisk til implementeringen af
handlingsplanen 2009-2011, og medfinansierer i alt 6 mio. kr. over 3 år fordelt med
1 mio. kr. fra Hjørring Kommune, 955.000 kr. fra Frederikshavn Kommune og
45.000 kr. fra Læsø Kommune.

Fordelingen er beregnet procentmæssigt ud fra befolkningstallet i de tre kommuner.
Samme metode anvendes til at beregne det årlige økonomiske bidrag til
destinationsselskabet ”Toppen af Danmark” fra de tre kommuner.

Frederikshavns Kommunes andel er oprindeligt beregnet til 955.000 kr. pr. år i hvert
af årene 2009-2011, dette beløb er optaget på budgettet for 2009 og
overslagsårene. Jævnfør den førnævnte beregningsmetode, og et faldende
befolkningstal, anmodes der om 948.198 kr. for 2010.

Det er forvaltningens vurdering at projektet ”Naturen+ i Lysets Land –

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3935
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU/BR
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Handlingsplan for udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011” er i
god overensstemmelse med Frederikshavns Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi
samt ”Veje til Vækst”, og vurderes at være et godt supplement til Frederikshavn
Kommunes turist- og oplevelsesøkonomiske strategier og indsatser.

Økonomiudvalget anmodes om frigivelse af de af byrådet afsatte anlægsmidler i
budgettet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de i
budget 2010 afsatte anlægsmidler på 948.198 kr. frigives til helårsturismeprojektet
Naturen+.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag
Bilag 1 - Frigivelse af midler Naturen+ - Kommunernes bidrag no. 2 2010.doc (dok.nr.65375/10)

Bilag 2 - PIXI udgave af Handlingsplan 4.1.pdf (dok.nr.65459/10)
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30. Kommunal kvalitetskontrakt 2010

Sagsfremstilling
Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne
senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på
www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakten skal dække alle
borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte
mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden,
efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger
kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.

Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en
udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er
bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne.

Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn
Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag.
Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets
godkendelse.

Indstilling
Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive kvalitetsmål
som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010
Sagen udsættes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. juni 2010
Godkendt.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Beslutning Socialudvalget den 2. juni 2010
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010
Til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010
Indstillingen godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/1468
 Forvaltning: UE
 Sbh: elwi
 Besl.
komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/B
R
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Fraværende: Carsten Sørensen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2010
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Anbefales.

Bilag

Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10)
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31. Delegation af kompetence til rykningspåtegning vedrørende

boligændringslån

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune yder jf. Servicelovens § 116 lån til boligændringer i
forbindelse med handicap m.m.

Lånene ydes med pant i den faste ejendom for det beløb, som boligernes værdi
øges - og denne vurdering af værditilvækst foretages af SKAT.

Fra tid til anden får vi henvendelser fra ejere af ejendomme, som ønsker at foretage
yderligere boligforbedringer, og hvor disse ønskes finansieret med
kreditforeningslån. I den forbindelse ønskes Frederikshavn Kommunes pant i
ejendommen rykket, så det respekterer denne nye låneoptagelse i
kreditforeningerne.

Kompetencen på dette område er jf. styrelsesvedtægten tillagt Økonomiudvalget,
men for at undgå unødvendig sagsbehandling i Økonomiudvalget, foreslås det, at
kompetencen delegeres til administrationen. Følgende vilkår skal være opfyldt for at
administrationen får kompetencen:

Der må ikke forekomme noget kontant provenu i forbindelse med
låneoptagelsen - regnskab for ombygningen fremlægges

Kreditforeningslånet ydes på normale vilkår - og må ikke ydes med
afdragsfrihed

Omkostninger i forbindelse med rykningen betales af ejeren af
ejendommen.

Ansøger må ikke have kommunale restancer, hvorfor der ikke er indgået
aftale om afvikling

Klageinstans i forhold til administrationens afgørelse er Økonomiudvalget.

Juridiske konsekvenser
Delegation af kompetence fra Økonomiudvalget til Økonomiafdelingen

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at delegation til rykning
for optagelse af kreditforeningslån i forbindelse med lån ydet efter Servicelovens §
116 til boligændringer, gives til Finansafdelingen under Økonomiafdelingen i
Centralforvaltningen, når følgende forhold er opfyldt:

Der må ikke forekomme noget kontant provenu i forbindelse med
låneoptagelsen - regnskab for ombygningen fremlægges

Kreditforeningslånet ydes på normale vilkår - og må ikke ydes med

 Åben sag
 Sagsnr: 10/4584
 Forvaltning: CF
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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afdragsfrihed

Omkostninger i forbindelse med rykningen betales af ejeren af
ejendommen.

Ansøger må ikke have kommunale restancer, hvorfor der ikke er indgået
aftale om afvikling

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Godkendt.
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32. Stillingtagen til forligstilbud fra Nordjyske Bank i sag om

Skagen Produktionsskole

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2010, at kommunen ikke ville
indgå i en forligsmæssig løsning i den verserende retssag om provenuet fra Skagen
Produktionsskoles ophør.

Nordjyske Bank har nu fremsat tilbud om, at sagen forliges ved, at banken frigiver
det beløb på 725.000 kr., som den har tilbageholdt siden 2008. En tilbageholdelse,
som medførte, at kommunen var nødsaget til at anlægge retssag mod banken.

I forligstilbuddet indgår, at hver part bærer egne sagsomkostninger.

Frederikshavn Kommune har i forbindelse med retssagen betalt retsafgift på 23.250
kr. Kommunens advokat har oplyst, at salær for sagens behandling udgør 35.000
kr. + moms, hvis sagen afsluttes på nuværende tidspunkt (uden domsforhandling).

Kommunens advokat anbefaler, at forligstilbuddet accepteres, ud fra at der er en
vis risiko for, at kommunen ikke vinder retssagen. 

Økonomiske konsekvenser
De med sagen forbundne omkostninger kan afholdes af provenuet fra
produktionsskolen, som tilfalder kommunen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der indgås forlig i sagen,
således at fremsatte forligsforslag godkendes, under forudsætning af, at der betales
renter af det tilbageholdte beløb med den rentesats, der er knyttet til kontoen, indtil
udbetaling sker. 

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/5382
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU
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33. Efterretningssag - Økonomisk støtte til Night of the Proms i

Arena Nord

Sagsfremstilling
Arena Nord og TopEvent har fået det internationale show ”Night of the Proms” til
Frederikshavn. Showet turnerer i flere europæiske lande blandt andet Belgien,
Holland og Tyskland, og har flere end 600.000 tilskuere om året.

Showet er tilrettelagt som en koncert med solister, kor, elektrisk band og
symfoniorkester. En lang række af verdensberømte solister, up-coming kunstnere
og lokale artister har gæstet showet. Repertoiret er en blanding af moderne
pop-klassikere og klassisk musik.

”Night of the Proms” vil blive opført i Arena Nord i første eller anden weekend i april
i 2011. Det er Arena Nord og TopEvents ambition at gøre showet til en årligt
tilbagevendende begivenhed.

Arena Nord og TopEvent har på grund af arrangementets størrelse søgt om
250.000 i sponsorstøtte fra Frederikshavn Kommune. Beløbet svarer til et ”Platin
Partner”-sponsorat.

På grund af tidspres omkring kontraktindgåelse blev en ansøgning om
sponsorstøtte mundtligt fremlagt for Økonomiudvalgets medlemmer på
Økonomiudvalgets møde den 21. april 2010. Økonomiudvalget godkendte at give
sponsorstøtte på 150.000, svarende til to ”Guld Partner”-sponsorater.
Finansieringen kan ske over markedsføringskontoen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager tilsagnet om
sponsorstøtte til ”Night of the Proms” til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/5773
 Forvaltning: BRS
 Sbh: tibr
 Besl. komp: ØU
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34. Efterretningssag - Status på etablering af kontrolenhed

Sagsfremstilling
Ifølge lovgivningen er det kommunerne, der har ansvaret for at administrere langt
de fleste af de sociale ydelser og ansvaret for, at ydelserne altid udbetales på et
korrekt grundlag. Det vil sige på det grundlag og efter de kriterier, som Folketinget
har fastlagt i lovgivningen. Hvis forudsætningerne for at udbetale de sociale ydelser
ikke længere er til stede, skal kommunerne stoppe ydelserne og eventuelt kræve
tilbagebetaling. Det er kommunerne, der skal godtgøre, at betingelserne for at
modtage ydelsen ikke længere er til stede.

I praksis opereres typisk med to former for misbrug af sociale ydelser, nemlig de
sager, der knytter sig til ”fiktiv adresse” (enligsager) og de sager, der knytter sig til
”dobbeltforsørgelse” (sort arbejde).

Temarevision
Velfærdsministeriet satte i foråret 2009 fokus på indsatsen mod misbrug af sociale
ydelser i form af en temarevision. Temarevisionen foregår ved, at revisionen
undersøger, hvordan kommunen har indrettet sig for at begrænse misbruget af
offentlige ydelser samt ved stikprøver, hvor revisionen udvælger et antal sager på
forskellige fagområder.
På baggrund af temarevisionen indstillede centralforvaltningsdirektøren at
Frederikshavn Kommune øgede kontrollen med de sociale ydelser ved at oprettet
en kontrolenhed. På økonomiudvalgsmødet den 9. december 2009 blev
indstillingen godkendt, og Kontrolenheden er efterfølgende blevet etableret som en
selvstændig enhed i Borgerservice med start pr. 1. april 2010.
Kontrolenheden består af 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Herudover et der ansat 2
pensionerede politibetjente i skånejob, med hver 10 timer ugentligt. Kontrolenheden
skal være selvfinansieret, så etableringen og drift dækkes af indtægter ved
kontrolopgaven.

Status pr. 1. juni 2010
Fra start den 1. april har Kontrolenheden haft mange sager at gå i gang med, og
antallet af anonyme anmeldelser fra borgere er stigende.
Efter 2 måneder er der afsluttet 17 sager vedrørende ”fiktive adresser”, hvoraf de 6
sager er henlagte. Sagerne omfatter for meget udbetalte ydelser inden for
børneydelser, boligstøtte, økonomisk friplads, kontanthjælp og pensionstillæg. De
afsluttede sager har givet en fremtidig besparelse af sociale ydelser på i alt
 915.393 kr. som fordeles mellem stat og kommune.
Der er p.t. 20 aktive sager og 23 ikke påbegyndte sager.
Det er sandsynligt, at nogle af bedragerisagerne fører til politianmeldelse.
Der er indledt samarbejde med samtlige ydelsesområder i kommunen samt flere
regionale og statslige instanser. Desuden deltager kontrolenheden i Fairplay
samarbejdet, ligesom der er indledt netværkssamarbejde med kontrolenheder i
andre kommuner.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21073
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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Kommende tiltag
Der nedsættes en følge-/kontaktgruppe med deltagere fra forskellige

afdelinger i administrationen
Medarbejderpjece er under udarbejdelse
Omtale på kommunens hjemmeside
Dialogmøder med medarbejdere fra andre afdelinger for at udbrede

kendskabet til kontrolarbejdet

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 16. juni 2010
Til efterretning.

Bilag

Statusnotat vedrørende Kontrolenheden (dok.nr.64457/10)
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35. Leasing af 2 biler til Hjælpemiddeldepotet i Sæby  Lukket sag
 Sagsnr: 10/5469
 Forvaltning: SSF
 Sbh: brel
 Besl. komp: SOU/ØU
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36. Forespørgsel om køb af areal ved Gærumvej i

Frederikshavn

 Lukket sag
 Sagsnr: 09/20061
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 16. juni 2010 Side 57 af 56

37. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Person sag
 Sagsnr: 08/8635
 Forvaltning: BKF
 Sbh: kabj
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Søren Visti Jensen

Birgit Hansen

Per Nilsson

Peter E. Nielsen

Bjarne Kvist

Jens Ole Jensen

Erik Sørensen

Jens Hedegaard Kristensen


