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1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.06.10.01, Fladen

Grund/Silvervej, Skagen

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag SKA.B.06.10.01 og Forslag til kommuneplantillæg 09.12 har været
offentliggjort i perioden 9. juni - 4. august 2010. Der er ved indsigelsesperiodens
udløb modtaget 6 indsigelser.

Lokalplanområdet grænser op til Fladen Grunds forlængelse i vest og omfatter
arealer på begge sider af Silvervej. Der påtænkes skabt mulighed for opførelse af
ca. 100 helårsboliger som tæt-lav bebyggelse i varierende højder fra 1,5 etage i syd
til 2 etager i nord. Husene opføres i facader af primært træ og tage af røde tegl eller
sort tagpap.

Indsigelserne berører typisk generelle problemstillinger, som eksempelvis opførelse
af helårsboliger til fritidsanvendelse, behovet for flere boliger i Skagen
ift. eksisterende rummelighed og timeout for yderligere planlægning til boligformål -
behandlet i vedlagte indsigelsesnotat. Kun få indsigelser berører direkte konkrete
forhold vedrørende projektet og indsigelserne giver kun anledning til mindre
ændringer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.B.06.10.01 og Tillæg 09.12 til
kommuneplanen vedtages endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 9.
september 2010.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.
Pia Karlsen udtrykker betænkelighed over øgning af boligudbuddet.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Et flertal tiltræder indstillingen. Søren Visti Jensen følger Paul Rode Andersens
indstilling.
Bjarne Kvist godkender indstillingen, under forudsætning af, at Frederikshavn
Kommune kan sikre, at boligerne bliver helårsboliger.

Bilag
Bilag 1 - Referat 26-05-2010 i Frederikshavn Byråd  (dok.nr.59931/10)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat LP SKA.B.06.10.01 (dok.nr.107955/10)
Bilag 3 - Lokalplan SKA.B.06.10.01 Boligområde Fladen Grund/Silvervej, Skagen (dok.nr.108532/10)

Bilag 4 - Kommuneplantillæg 09.12. (dok.nr.108537/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/3222
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Affaldsplan 2010-2012

Sagsfremstilling
Forslag til affaldsplan har været i offentlig høring i 9 uger fra den 3. juni til den 4.
august 2010.

Der er indkommet 1 kommentar fra offentligheden. Kommentaren er en opfordring
til at se på plastindsamling i Norge.

Kommentaren har ikke givet anledning til ændringer i forslag til affaldsplan.

Forslag til affaldsplan kan ses på www.frederikshavn.dk.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller
til byrådet, at forslag til affaldsplan godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Anbefales.

Bilag

Referat BR 26. maj 2010 (dok.nr.59936/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/2994
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for fjernvarmeforsyning

af Klitgården i Skagen

Sagsfremstilling
Skagen Varmeværk har sendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Klitgården i
Skagen.

Klitgården er placeret udenfor den eksisterende varmeplan for Skagen by, men
grænser op til et eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor det er naturligt, at
Klitgården bliver en del af det samlede kollektive varmeforsyningsområde for
Skagen by.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.

Projektet har været i høring hos HMN Naturgas I/S jf. ovennævnte bekendtgørelse
og der er ikke fremsendt indsigelser mod projektforslaget.

Fredningsnævnet for Nordjylland og Miljøcenter Aalborg er ligeledes blevet hørt og
de har ingen bemærkninger til etablering af fjernvarmeledning frem til Klitgården,
som anvist i projektforslaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at projektforslaget anbefales til
byrådets godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Anbefales.

Bilag

Projektforslag Klitgaarden - fremsendt af Skagen Varmeværk (dok.nr.101680/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/76
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for ophævelse af

fjernvarmeforsyning til Beach husene, Palm City

Sagsfremstilling
Frederikshavn Varme A/S har sendt projektforslag for ophævelse af
fjernvarmeforsyning til Beach husene, som omfatter område 1 i det planlagte Palm
City. Den resterende del af Palm City ønsker Frederikshavn Varme A/S fortsat at
forsyne.

Forudsætningerne, der lå til grund for, at Frederikshavn Varme A/S´ ønske om at
forsyne område 1, har ændret sig væsentligt. Det er blandt andet besluttet, at
husene skal opføres som lavenergihuse, hvorved husene ikke har tilslutningspligt til
fjernvarme og varmeforbruget bliver lavere end forudsat. Udbygningstakten af
husene er ligeledes længere end forudsat, og der er øget risiko for økonomisk
belastning af de eksisterende fjernvarmeforbrugere.

Projektforslaget viser, at der kun kan opnås en samfundsøkonomisk fordel ved
fjernvarmeforsyning, såfremt der er næsten fuld tilslutning fra samtlige ejendomme i
området, hvilket ikke er realistisk.

Teknisk Forvaltning har givet godkendelse til etablering af 145 vertikale
jordvarmeboringer, der skal forsyne samtlige ejendomme i område 1 i Palm City.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter, forsyningsselskab og
grundejerforening og der er ikke fremkommet indsigelser mod projektforslaget.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det indstilles til byrådet, at
projektforslag for ophævelse af fjernvarmeforsyning til Beach husene godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Anbefales.

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4350
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Projektforslag for ophævelse af fjernvarme for Beach husene, Palm City. (dok.nr.81417/10)

5. Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde for 2011

Sagsfremstilling
Momsregler fra og med 1. januar 2011
Den 1. januar 2011 træder en række ændringer af momsloven i kraft. Heriblandt
ophæves momsfritagelsen for salg af byggegrunde. Konsekvensen heraf er, at der
pr. 1. januar 2011 skal svares moms af salgsprisen.

Kommunen kan vælge at fastholde priserne fra 2010 til 2011 uden tillæg af moms,
hvilket vil give en mindre indtægt, eller vælge at tillægge grundene moms pr.
årsskifte, således at kommunens indtægt vil blive den samme som ved salg i 2010.

Fastsættelse af priser
Oversigt over grunde til salg vedlægges som bilag 1. Af oversigten fremgår priser
for 2010 samt prisforslag for 2011. Forslag til annonce for boliggrunde og
erhvervsgrunde vedlægges som bilag 2 og bilag 3.

Boliggrunde:
Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at de boliggrunde hvorpå byggepligten på 2
år blev ophævet i maj 2010 bør ensartes således, at grundpriserne bliver de samme
i oplandsbyerne, uanset størrelsen på grunden. Det er forvaltningens vurdering at
man her køber en byggeret, og grundens størrelse er derfor ikke det afgørende.
Undtaget herfra bør være boliggrundene på Vrangbækvej i Gærum, idet disse
grunde er særlige på grund af størrelse og udformning.

De resterende boliggrunde (Thorsvej i Skagen, Vrangbækvej i Gærum,
Bakkevænget i Østervrå og Tryvej i Thorshøj) vil ikke kunne bære en stigning på 25
%. Grundene foreslås derfor solgt til samme priser som i 2010 inkl. moms.

Erhvervsarealer
Ved salg af grunde til erhvervsformål vil køber ofte være momsregistreret og har
dermed mulighed for momsfradrag. Forvaltningen foreslår, at prisen på
erhvervsjord forbliver den samme som i 2010 dog med tillæg af 25 % moms.

Forvaltningen foreslår endvidere, at salgsprisen på erhvervsgrunden Flade Engvej

7, Frederikshavn (bilag 8) nedsættes fra 200 kr. til 122 kr. pr. m2, svarende til det
købstilbud, kommunen modtog og forkastede som ukonditionsmæssigt i maj 2010.

Andre grunde
Storparcellen ved Bakkevænget, Østervrå, har været udbudt på forskellige vilkår tre
gange. Sidste gang med frist for købstilbud den 1. oktober 2010. Ved fristens udløb
var der ikke indkommet købstilbud. Forvaltningen foreslår, at storparcellen nu
udbydes som ”katalogvare” på samme vilkår som seneste udbud. Se bilag 5.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9341
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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Niels Juels Vej 47, Sæby, (bilag 6) har i ca. 1 år været udbudt til salg hos
ejendomsmægler til 1.100.000 kr. Det er mæglerens vurdering, at ejendommens
salgspris bør nedsættes til 975.000 kr. med det samme, således at ejendommen
forsøges solgt inden årsskifte.

Nye grunde til salg
Kærsangervej, Dybvad – bilag 4
I tidligere Sæby Kommune blev 4 boliggrunde taget ud af salgsmaterialet, idet der
var planer om at føre en vej ind over. Dette skete dog ikke. Forvaltningen foreslår
grundene udbudt på ny til 65.000 kr. pr. grund. Grundene er udstykket og der vil
derfor ikke være ekstra omkostninger forbundet med udbydelsen.

Sættravej, Sæby – bilag 7
Forvaltningen har modtaget en henvendelse på køb af areal ved Sættravej.
Fritidsgården St. Toftlund er blevet spurgt om deres eventuelle interesse, idet de er
nabo til arealet. Hverken fritidsgården eller B&K har planer med arealet. Iflg.
kommuneplanen er området nu udlagt til erhvervsformål – ramme SAE.E.04.25.

Forvaltningen foreslår, at arealet udbydes offentligt til salg til 35 kr. pr. m2 i lighed
med øvrige erhvervsarealer.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet at

1.   boliggrundene uden byggepligt, med undtagelse af grundene i Gærum
udbydes til 65.000 kr. inkl. moms pr. 1. januar 2011

2.   de resterende boliggrunde udbydes til salg pr. 1. januar 2011 således, at
priserne inkl. moms svarer til de momsfrie priser i 2010

3.   erhvervsarealerne udbydes til salg pr. 1. januar 2011 til samme priser som i
2010 dog med tillæg af 25 % moms

4.   erhvervsarealet Flade Engvej 7, Frederikshavn, udbydes straks til salg til 122

kr. pr. m2. Salgsprisen tillægges 25 % moms pr. 1. januar 2011
5.   storparcel ved Bakkevænget, Østervrå, udbydes til salg som katalogvare pr.

1. januar 2011 på samme vilkår som seneste udbud til 35 kr. pr. m2 med
tillæg af 25 % moms

6.   Niels Juels Vej, Sæby, udbydes straks til salg til 975.000 kr. Salgsprisen
tillægges 25 % moms pr. 1. januar 2011

7.   4 grunde på Kærsangervej, Dybvad, udbydes på ny til salg pr. 1. januar 2011
til 65.000 kr. inkl. moms

8.  erhvervsarealet ved Sættravej, Sæby, udbydes straks til salg til 35 kr. pr. m2.
Salgsprisen tillægges 25 % moms pr. 1. januar 2011

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Økonomiudvalget anbefaler punkterne 1,2,3,6,7 og 8.

Udvalget fastholder prisen på 200 m2 på Flade Engvej 7 (pkt. 4).
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Vedrørende Bakkevænget i Østervrå sælges grundene enkeltvis (pkt. 5) og
salgsindsatsen intensiveres.

Bilag
Bilag 1 - Oversigt over grunde til salg samt priser 2010+2011 (dok.nr.112081/10)
Bilag 2 - Annonce - boliggrunde (dok.nr.121602/10)
Bilag 3 - Annonce - erhvervsgrunde (dok.nr.121601/10)
Bilag 4 - Kærsangervej, Dybvad - kortoversigt (dok.nr.121605/10)
Bilag 5 - Bakkevænget dagsordenspunkt og oversigtskort (dok.nr.121535/10)
Bilag 6 - Niels Juels Vej 47, Sæby - kortoversigt (dok.nr.121600/10)
Bilag 7 - Sættravej, Sæby - kortoversigt (dok.nr.121604/10)

Bilag 8 - Flade Engvej 7, oversigtskort (dok.nr.121536/10)
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6. Salg af Gl. Skagensvej 1 og 5, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport ønsker at erhverve den bebyggede ejendom Gl.
Skagensvej 5 med tilhørende areal Gl. Skagensvej 1, i alt et grundareal på 1.118

m2 til udnyttelse i forbindelse med boligforeningens byggeri på naboarealerne.

Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2009 at ville udbyde ejendommen til
salg. Gl. Skagensvej 5 er udlejet til boligformål. Ejendomsmægler har vurderet de to
ejendommes samlede pris til 500.000 kr. kontant.

Boligforeningen Vesterport oplyser, at det koster 500.000 kr. at fjerne den på
grunden liggende bunker og tilbyder at betale 250.000 kr. for de to ejendomme.
Byrådet skal godkende en almen boligorganisations erhvervelse af fast ejendom, jf.
almenboliglovens § 26, stk.1.

Økonomiske konsekvenser
Engangsomkostninger
Købesum, indtægt 250.000 kr.
Mæglersalær, annoncering m.m., overslag 10.000 kr.
Energimærke, tilstandsrapport 10.000 kr.
Nettoindtægt 230.000 kr.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at 

ejendommen sælges til Boligforeningen Vesterport for 250.000 kr. Der
frigives et rådighedsbeløb på 230.000 kr. Nettoindtægten på 230.000 kr.
tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme

boligorganisationens erhvervelse af ejendommen godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/13400
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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7. Salg af areal ved Koktvedvej, Frederikshavn

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport ønsker at erhverve et ca. 9.600 m2 stort areal af
matr.nr. 187 a Bangsbo, beliggende ved Koktvedvej. Arealet er omfattet af lokalplan
B.13.14.02. Boligforeningen vil opføre bofællesskab i lighed med tilgrænsende
institution.

Boligforeningen Vesterport købte naboarealet for 35 kr. pr. m2, hvorfor det foreslås,
at nærværende areal afhændes til samme pris.
Byrådet skal godkende en almen boligorganisations erhvervelse af fast ejendom, jf.
almenboliglovens § 26, stk.1.

Økonomiske konsekvenser
Købesum, indtægt ca. 336.000 kr.
Omkostninger (udstykning, behandling af areal i forbindelse
med Toftegårdens afgivelse af areal samt opsætning af hegn
for Toftegården), overslag 230.000 kr.
Nettoindtægt ca. 106.000 kr.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
byrådet, at

arealet sælges til Vesterport for 35 kr. pr. m2, i alt ca. 336.000 kr. Der
frigives et rådighedsbeløb på 106.000 kr. Nettoindtægten på 106.000 kr.
tillægges de budgetterede anlægsmidler til salg af ejendomme

at boligorganisationens erhvervelse af den faste ejendom godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Sagen blev udsat.

Bilag

Luftfoto (dok.nr.116459/10)

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9921
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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8. Sammenlægning af anlægsbevillinger for sammenlægning

og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2010 er det besluttet at gennemføre helhedsplanen for
dagtilbudsområdet.

På budget 2010 og overslagsårene er der på investeringsoversigten afsat og frigivet
2 anlægsbevillinger til gennemførelse af helhedsplanen, henholdsvis
bygningsrenovering af daginstitutioner (2,816 mio. kr for 2010.) samt helhedsplan
for dagtilbudsområdet (17,0 mio. kr. for 2010).

Af regnskabstekniske hensyn ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at få de to
anlægsbevillinger lagt sammen til een anlægsbevilling, da projektet
"sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune" ses som eet
projekt og hermed konteringsmæssigt svært at adskille.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at 2 anlægsbevillinger til gennemførelse af helhedsplanen
lægges sammen til een samlet anlægsbevilling.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. september 2010
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/1735
 Forvaltning: BKF
 Sbh: piso
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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9. Ansøgning fra Skagen Idræts Klub om

markedsføringstilskud

Sagsfremstilling
Skagen Idræts Klub søger om et markedsføringstilskud på 15.000 - 20.000 kr. i
forbindelse med arrangementer i sommeren 2010.

Klubben anfører, at man har været i landsdækkende medier i forbindelse med
fodboldlandsholdets træningsophold i Skagen forud for VM i Sydafrika. Endvidere
har man haft OB (Odense Boldklub) på træningsophold afsluttende med en
opvisningskamp mod Skagens lokale jyllandsserie-hold. Endelig har man afholdt en
ungdomsturnering i fodbold - Skaw-cup -, hvor der deltog 70 hold + ledere. I
forbindelse hermed har man haft en del markedsføringsudgifter, specielt i Norge og
Danmark.

De pågældende arrangementer har medvirket til en positiv omtale af Skagen i
medierne.

Frederikshavn Kommune yder, efter individuel vurdering, sponsorstøtte til
eliteidrætsklubber og eliteidrætsudøvere med baggrund i den
markedsføringsmæssige værdi for Frederikshavn Kommune (kontoen for
sponsorstøtte til eliteidræt). Frederikshavn Kommune yder endvidere, efter
individuel vurdering, tilskud til markedsføring af events (markedsføringskontoen
eller dispositionskontoen).

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der
ikke er tale om sponsorstøtte til eliteidræt eller markedsføringstilskud til events.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2010
Ansøgningen imødekommes ikke.

Fraværende: Erik Sørensen

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Skagen Idræts Klub anmoder om, at Økonomiudvalget genovervejer beslutning om
ikke at imødekomme klubbens ansøgning af 14. juli 2010 om markedsføringsbidrag
på 15 - 20.000 kr. i forbindelse med Skagen Idræts Klubs arrangementer i
sommeren 2010.
Økonomiudvalget vedtog på mødet den 18. august 2010 ikke at imødekomme
ansøgningen.
Klubbens skrivelse af 9. september 2010 vedlægges som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Ansøgningen imødekommes ikke.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/7322
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Bilag

Skagen Idræts Klub beder om genforhandling af ansøgning  (dok.nr.107219/10)
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10. Ansøgning fra elite-golfspiller om sponsoraftaler for

sæsonen 2010 og 2011

Sagsfremstilling
Frederikshavn Golf Klub søger på vegne elite-golfspiller Lucas Bjerregaard,
Frederikshavn, om sponsoraftale på i alt 30.000 kr., 15.000 kr. for 2010 og 15.000
kr. for 2011.

Lucas Bjerregaard er 19 år og har i år vundet Europamesterskabet for herrer.

Tidligere har han vundet junior-verdensmesterskabet og er blevet nr. 2 ved DM i
slagspil for herrer.

Frederikshavn Golfklub anfører, at klubben med 3 ungdomsspillere på danske
landshold har sat sit fingeraftryk på dansk golf.

Som modydelse tilbydes kommunens logo i avisannoncer, greenfee-billetter og logo
på eliteafdelingens sponsorplaket i klubhuset.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet
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.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at der - med baggrund i den vedtagne
politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger - indgås
en sponsoraftale på 10.000 kr. for 2010 med elite-golfspiller Lucas Bjerregaard.
Modydelser svarende til sponsoratets størrelse aftales med administrationen.
Udgiften kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10221
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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11. Ansøgning fra elitedanser om sponsoraftale for sæsonen

2010-2011

Sagsfremstilling
Elite-danser Tenna Bloch Petersen, Frederikshavn, søger om elitestøtte.

Ansøgeren er 13 år og har danset standard og latin i Frederikshavn Sportsdanser
Forening siden hun var 3 år. Hendes dansepartner er en 6. dobbelt danske mester,
bosiddende i en anden kommune.

Parret træner og får undervisning i Randers, Vejle, Viborg og Aalborg 5 gange
ugentlig og er i weekender med på elitesamlinger forskellige steder i landet eller til
turneringer og stævner i ind- og udland. Parret har et stort voksen-team bag sig til
at klare det praktiske og organisatoriske.

Undervisning og kørsel beløber sig til ca. 5.000 kr. pr. måned. Udgifter til kjoler,
sko, hår og make-up beløber sig til ca. 26.000 kr. pr. sæson og til rejser bruges ca.
30.000 kr. pr. sæson.

Ansøgers dansepartner har de seneste 2 år modtaget elitestøtte på 10.000 kr. årligt
fra sin hjemkommune.

Der foreligger udtalelse fra en danseinstruktør og medlem af elitedriften i Danmarks
Sportsdanserforbund.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet
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.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at der - med baggrund i den vedtagne
politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger - for
sæsonen 2010-2011 indgås en sponsoraftale på 10.000 kr. med elitedanser Tenna
Bloch Petersen.
Modydelser svarende til sponsoratets størrelse aftales med administrationen.
Udgiften kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9089
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Ansøgningen imødekommes ikke.
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12. Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg fra

Bremerhaven i forbindelse med Rødspætte Cup 2010

Sagsfremstilling
FFI´s Håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 3 hold,
bestående af 32 spillere og 5 ledere fra Bremerhaven til deltagelse i "Rødspætte
Cup 2010", der blev afviklet i påsken.
Indkvartering skete på byens skoler, og forplejningen var på lige fod med øvrige
deltagere. Der søges om tilskud til forplejning og holdgebyr for de deltagende hold.
Forplejningen kostede 630 kr. pr. person og holdgebyr 900 kr. pr. hold.

Bremerhaven er venskabsby med Frederikshavn Kommune. I de vejledende
retningslinjer, som hidtil hvar været gældende for udveksling af sportsudøvere og
andre grupper af unge mellem tidligere Frederikshavn Kommunes venskabsbyer, er
det anført, at byerne kun har forpligtiget sig til at modtage to grupper eller et antal
grupper svarende til maksimalt 20 personer pr. år fra hver by.

Indkvartering af de besøgende må primært ske ved værtsklubbernes egen
foranstaltning.

Af de vejledende retningslinjer fremgår det, at kommunen kan yde tilskud til
dækning af ophold i de tilfælde, hvor privat indkvartering ikke har været mulig.
Tilskuddet svarer til overnatningsgebyr + tre måltider på vandrehjem.

I henhold til de vejledende retningslinjer er det bestluttet, at foreningers
ansøgninger sendes via idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune eller
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), der i hvert enkelt tilfælde indstiller til
Økonomiudvalget.

Idrætssamvirket anbefaler ansøgningen. Tilskud til 20 personer vil udgøre 12.600
kr.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anvender hidtidig
praksis og bevilger det ansøgte beløb på 12.600 kr.

Udgiften kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra
venskabsbyer.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/8798
 Forvaltning: BRS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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13. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun, Skagen - Indgåelse

af aftale om udlejning efter særlige kriterier

Sagsfremstilling
Boligforeningen Neptun, Skagen, søger om tilladelse til at give fortrinsret for
børnefamilier til boliger med 4-beboelsesrum i samtlige boligforeningens afdelinger.

De almindelige udlejningsregler er udleje efter venteliste og oprykningsventeliste.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. kan kommunalbestyrelsen og den
almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal
udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem
boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen
sker efter den sædvanlige praksis for offentliggørelse af beslutninger i kommunen.
Aftalen kan maksimalt omfatte 90 % af de ledige familieboliger i den enkelte
boligafdeling. En sådan aftale skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens
indgåelse.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes
gældende for en 4-årig periode.

Aftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside i lighed med afgørelser i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9578
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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14. Ansøgning fra Skagen Boligforening - Indgåelse af aftale

om udlejning efter særlige kriterier

Sagsfremstilling
Skagen Boligforening søger om tilladelse til at give fortrinsret for børnefamilier til
boliger med 3 og 4 beboelsesrum i samtlige boligforeningens afdelinger.

De almindelige udlejningsregler er udleje efter venteliste og oprykningsventeliste.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. kan kommunalbestyrelsen og den
almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal
udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem
boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Offentliggørelsen
sker efter den sædvanlige praksis for offentliggørelse af beslutninger i kommunen.
Aftalen kan maksimalt omfatte 90 % af de ledige familieboliger i den enkelte
boligafdeling. En sådan aftale skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens
indgåelse.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes
gældende for en 4-årig periode. Aftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside i
lighed med afgørelser i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10318
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 25. oktober 2010 Side 22 af 36

15. Ansøgning fra Boligforeningen af 1952, Skagen -

Huslejestigning i boligforeningens afdeling 2

Sagsfremstilling
Boligforeningen af 1952, Skagen, søger om godkendelse af huslejestigning i
boligforeningens afdeling 2 (ældreboliger).

Huslejestigningen udgør 45 kr. pr. måned (fra 4.450 kr. til 4.495 kr.) – svarende til
1,01 %.

Huslejestigningen ønskes med baggrund i almindelige stigninger i udgifterne, blandt
andet til forsikringer, brandeftersyn, renholdelse og ejendomsfunktionærlønninger.

Huslejestigningen har været behandlet på beboermøde. Kun 1 beboer mødte op.
Vedkommende stemte imod huslejestigningen uden begrundelse.

I henhold til § 42 i Lov om almene boliger skal boligorganisationens bestyrelse
indbringe eventuelle tvistligheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller
afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som
træffer den administrative afgørelse.

Boligforeningens administrationsbidrag (omkostninger) ligger væsentligt over
gennemsnittet for almene boligorganisationer i Region Nordjylland.

Frederikshavn Byråd har de seneste 2 år i forbindelse med behandling af
boligforeningens årsregnskaber anført, at bestyrelsen via rationaliseringer og
effektiviseringer må nedbringe de høje administrationsomkostninger, så
boligforeningen fortsat kan være konkurrencedygtig i boligmarkedet.

Boligforeningen anfører, at det er relativt mere omkostningskrævende at
administrere en lille boligorganisation end en større. Boligforeningens bestyrelse
arbejder for tiden med planer om, at boligforeningen i løbet af 2011 skal indgå i
fusion med yderligere 2 almene boligorganisationer i Skagen.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at
byrådet - efter omstændighederne - godkender huslejestigning med 45 kr. pr.
måned som ansøgt i boligforeningens afdeling 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt på den betingelse, at der hurtigt laves en handleplan for at reducere
administrationsudgifter, herunder eventuel fusion med andet boligselskab.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10203
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 25. oktober 2010 Side 23 af 36

16. Indførelse af digital distribution af lønspecifikationer

Sagsfremstilling
Elektroniske lønsedler - eller mere korrekt digital distribution af lønspecifiktioner -
blev lovgivningsmæssigt en mulighed i sommeren 2005. I takt med, at der er
kommet større fokus på den digitale forvaltning, er tilslutningen til ordningen
generelt steget. I Frederikshavn Kommune er 17 % af de ansatte, der har mulighed
for det, tilsluttet ordningen i august 2010. Det er ikke muligt at overføre de
pensionerede tjenestemænds lønspecifikationer digitalt, da de køres i et system for
sig. Tilmelding til digital distribution af lønspecifikationer er i dag valgfrit for
Frederikshavn Kommunes ansatte.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at den ansatte modtager en lønspecifikation. Hvis
lønspecifikationen distribueres digitalt, skal den ansatte informeres om, at dette
sker og fra hvilket tidspunkt.

Frederikshavn Kommune skal i tvivlstilfælde kunne dokumentere overfor e-Boks, at
medarbejderne er blevet grundigt informeret. Frederikshavn Kommune er også
ansvarlig for at orientere medarbejderne om, at man selv skal aktivere sin e-Boks
for at kunne læse sine lønspecifikationer mv.

Det er endvidere arbejdsgiverens ansvar, at den ansatte har mulighed for uforstyrret
adgang til en computer, hvor vedkommende kan læse, videresende og udskrive sin
lønspecifikation. Adgang til digital post på borger.dk fås ved brug af digital signatur
eller NemID.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en kampagne, som sikrer den nødvendige
informations og vejledning i forbindelse med indførelse af ordningen. Kampagnen
kunne f.eks. indebære, at HR Løn & Personale:

i god tid gør opmærksom på overgangen til ordningen i informationsfeltet
nederst på lønspecifikationerne

informerer på Intranettet løbende og i god tid før overgangen

sender en folder, som beskriver processen, vilkårene mv. samt indeholder
en vejledning ud sammen med lønspecifikationen et par måneder før den
endelige overgang

Ledere på alle niveauer i organisationen vil naturligvis spille en vigtig rolle i
overgangen til digital distribution af lønspecifikationer. Det er således vigtigt, at
lederne deltager aktivt i informationsopgaven. Lederne spiller også en vigtig rolle i
forhold til at sikre, at alle medarbejdere i videst muligt omfang får adgang til en PC
på arbejdet, så man kan læse, videresende og udskrive sin lønseddel. Enkelte har
imidlertid ikke adgang til en PC på deres arbejdsplads. Det skal derfor fremgå af
informationsmaterialet, at man på Borgerservicecentrene og bibliotekerne kan få
adgang til at læse, videresende og udskrive sin lønseddel. Man kan desuden få
hjælp hos Borgerservice og på bibliotekerne.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20851
 Forvaltning: CF
 Sbh: hewa
 Besl. komp: ØU
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Indførelse af digital distribution af lønspecifikationer for alle Frederikshavn
Kommunes ansatte vil umiddelbart medføre følgende fordele:

Der spares tid og ressourcer på pakning, forsendelse og distribution - et
rationale, der allerede er indhentet ved besparelserne ultimo 2009

Kommunens ansatte vil opnå fortrolighed med digitale løsninger og dermed
være med til at gå forrest i brugen af digitale løsninger på det offentlige
område

Man kan altid finde sine lønspecifikationer og arbejdstidsopgørelser, også
selv om man har været fraværende

HR Løn & Personale behøver sjældent at bruge tid på at hjælpe med at
skaffe kopier af lønspecifikationer, der er blevet væk

De faglige organisationer får via deres medlemmer lettere adgang til
lønspecifikationerne

Alle ansatte får sine lønspecifikationer til tiden, også selv om de har orlov
eller ferie, er sygemeldte, opsagte eller andet

Ved anvendelse af digitale post på borger.dk er Frederikshavn Kommune
som arbejdsgiver sikker på, at alle lønmodtagere får de eventuelle bilag,
der sendes ud sammen med lønspecifikationen

Økonomiske konsekvenser
Det rationale, som overgang til digital distribution af lønspecifikationer giver, er
allerede effektueret ved besparelserne ultimo 2009.

Indstilling
Personalechefen indstiller, at Frederikshavn Kommune pr. 1. marts 2011 ikke
længere sender lønsedler med normal post, men i stedet sender alle
lønspecifikationer, saldo- og arbejdstidsopgørelser ud digitalt via digital post på
borger.dk, og at ordningen dermed bliver obligatorisk for alle Frederikshavn
Kommunes ansatte, herunder også medlemmer af Frederikshavn Byråd og andre,
som modtager løn fra Frederikshavn Kommune. Hver enkelt medarbejder er
dermed forpligtet til selv at tilmelde sig digital post på borger.dk, da det
udelukkende vil være her, man pr. 1. marts 2011 kan se sine lønspecifikationer mv.
Feriesedler sendes som hidtil til lederne.
Hovedudvalget skal drøfte sagen.

Beslutning MED Hovedudvalget den 16. september 2010
Sagen blev drøftet. Hovedudvalget er opmærksom på, at alle skal sikres adgang
til en pc’er så der er mulighed for at hente lønsedlen.
Lederne skal være opmærksom på de medarbejdere, der ikke har adgang til en
pc og lederne skal her hjælpe med at stille værktøjer til rådighed.
Hovedudvalget foreslår, at der eventuelt kan stilles pc’er op i bogbusser og
legestuer mv.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
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Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at processen
tilrettelægges i tæt samarbejde med de faglige organisationer.

Bilag

Notat 240810: Indførelse af digitale lønspecifikationer (dok.nr.97331/10)
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17. Ansøgning fra Julemærkefonden om tilskud til de danske

julemærkehjem

Sagsfremstilling
Julemærkefonden søger, i lighed med tidligere år, om tilskud til drift af de fire
danske julemærkehjem.

Julemærkehjemmene modtager hvert år mange børn og kan mærke, at behovet for
hjælp til at takle hverdagens udfordringer for de mange børn er stigende.
Ensomhed, mobning, isolation og manglende selvværd fylder lige så meget indeni,
som vægten gør udenpå.

Fonden håber derfor, at Frederikshavn Kommune vil yde et tilskud og samtidig
anvende årets julemærke som julemærkekliché i frankeringsmaskinen i ugerne op
mod jul.

Økonomiudvalget har de sidste par år ydet et tilskud på 25.000 kr. til formålet.

Julemærkehjemmets formål og indsats er i overensstemmelse med kommunens
øvrige sundhedspolitiske indsats.

Indstilling
Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, at der i lighed med tidligere år ydes et
tilskud på 25.000 til Julemærkefonden.
Udgiften foreslås afholdt af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10340
 Forvaltning: CF
 Sbh: LEAX
 Besl. komp: ØU
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18. Rekruttering af ny direktør

Sagsfremstilling
Efter Social- og Sundhedsdirektør Jan Nielsens fratræden den 31. oktober 2010
igangsættes rekruttering af en ny direktør.

Direktionen har drøftet muligheder vedrørende rekrutteringsprocessen, og sagen
har været forelagt MED Hovedudvalget og MED-Social til orientering (se vedlagte
bilag).

På den baggrund foreslår direktionen, at der søges en direktør med faglig basis på
social- og sundhedsområdet, men med en bred kompetenceprofil, der rækker ud
over denne basis, således at vedkommende kan indgå i den fremtidige
organisation, hvor direktionen virker som koncerndirektion. En ekstern konsulent
inddrages i rekrutteringsarbejdet, dels med hensyn til udarbejdelse af job- og
personprofil, dels med hensyn til selve rekrutteringen. Der indhentes tilbud på
konsulentopgaven, og borgmesteren bemyndiges til at vælge blandt de indkomne
tilbud.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 3-5 byrådsmedlemmer,
direktionen samt 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED Hovedudvalget.

Forslag til job- og personprofil, opslag samt løn- og ansættelsesvilkår forelægges
Økonomiudvalget til behandling, inden den egentlige rekruttering påbegyndes.

Direktionen har drøftet med fagcheferne i Social- og Sundhedsforvaltningen,
hvordan direktøropgaverne kan varetages i perioden frem til en ny direktørs
tiltræden. Direktionen foreslår på den baggrund, at kommunaldirektør Jane Wiis
fungerer som direktør for området, idet en del af opgaven fordeles mellem
forvaltningens chefer som beskrevet i vedlagte bilag om opgavefordelingen.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1) processen vedrørende rekruttering af ny direktør indledes som beskrevet
2) der søges en direktør med en bred kompetenceprofil forankret i det social-

og sundhedsfaglige område
3) der knyttes en ekstern konsulent til rekrutteringsprocessen
4) borgmesteren bemyndiges til at vælge konsulent
5) der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af 3-5 byrådsmedlemmer,

direktionen og 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED Hovedudvalget
6) Økonomiudvalget beslutter, hvor mange byrådsmedlemmer, der skal sidde i

ansættelsesudvalget, og hvordan de udpeges
7) Kommunaldirektør Jane Wiis varetager direktørfunktionerne frem til en ny

direktørs tiltræden jævnfør den forelagte opgavefordelingsbeskrivelse

 Åben sag
 Sagsnr: 10/10604
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.
Ansættelsesudvalget består af følgende byrådsmedlemmer: Erik Sørensen, Birgit
Hansen, Lars Møller, Peter E. Nielsen og Jens Ole Jensen

Bilag
Bilag 1 - Uddrag fra MED-Hovedudvalgets referat 7. oktober 2010 (dok.nr.123621/10)
Bilag 2 - Referat SSF MED (dok.nr.123757/10)
Bilag 3 - Oplæg til opgavefordeling efter Social- og Sundhedsdirektørens fratrædelse 31-10-2010

 (dok.nr.118840/10)
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19. Økonomiudvalgets mødekalender for 2011

Sagsfremstilling
Byrådssekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder i 2011 afholdes kl. 15.30
på følgende datoer:

onsdag den 19. januar
onsdag den 16. februar
onsdag den 23. marts
onsdag den 13. april
onsdag den 18. maj
onsdag den 15. juni
fredag den 5. august (budget 2012) - dog fra kl. 13 - 15.00
onsdag den 24. august
onsdag den 14. september (budget)
onsdag den 5. oktober (kun budget)
mandag den 24. oktober
onsdag den 23. november
onsdag den 14. december

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2011
som ovenfor skitseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Godkendt.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/9700
 Forvaltning: BRS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU
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20. Fastsættelse af tid for ordinære møder i Frederikshavn

Byråd 2011

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte på sit møde onsdag den 22. september 2010
forslag til mødedatoer for afholdelse af byrådets møder i 2011.

Byrådet besluttede desuden, at mødetidspunkter for afholdelse af byrådsmøder
drøftes i Økonomiudvalget.

Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalget, at mødetidspunkter drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Mødetidspunktet anbefales fastsat til kl. 19.00.

 Åben sag
 Sagsnr: 10/7473
 Forvaltning: BRS
 Sbh: ANAE
 Besl. komp: ØU/BR
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21. Orienteringssag - Landsplanredegørelse 2010

Sagsfremstilling
Regeringen udsendte i juli 2009 Forslag til landsplanredegørelse 2009 til debat.

Landsplanredegørelsen henvendte sig til kommunerne og indeholdt regeringens
holdninger og forventninger til kommunernes planlægning inden for emnerne klima
og energi, byer, natur og vand, landskabet, kyster, infrastruktur, hovedstaden,
Østjylland og landdistrikter.

Frederikshavn Byråd kommenterede landsplanredegørelsen i forhold til aktuelle
problemstillinger i kommunen.

Regeringen har nu vedtaget landsplanredegørelsen. Kommentarerne fra
Frederikshavn Kommune har dog ikke medført ændringer i den endelige udgave af
landsplanredegørelsen, der iøvrigt er ajourført i forhold til nye eller ændrede
politiske aftaler, ligesom der er indsat et afsnit om "Mellemstore
byregioner". Ændringerne vurderes ikke at have særlig betydning for Frederikshavn
Kommune.

Landsplanredegørelsen kan ses på By og Landskabsstyrelses hjemmeside,

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/5E513CC8-318A-4992-AB2

2-4C22AD55F659/0/Landsplan2010endelig.pdf

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen.
Til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 25. oktober 2010
Til orientering.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/13300
 Forvaltning: TF
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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22. Eventuelt salg af kommunale bygninger  Lukket sag
 Sagsnr: 10/7554
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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23. Valg af Bankforbindelse for 2011-2014  Lukket sag
 Sagsnr: 10/2544
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU
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24. Resultat af forsikringsudbud 2010  Lukket sag
 Sagsnr: 10/4855
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Ændrede vilkår for administrationsaftale på

arbejdsskadeområdet

 Lukket sag
 Sagsnr: 10/10602
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Søren Visti Jensen

Birgit Hansen

Per Nilsson

Peter E. Nielsen

Bjarne Kvist

Jens Ole Jensen

Erik Sørensen

Jens Hedegaard Kristensen


