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1.   Forslag til Lokalplan SKA.243.H - Den centrale del af Skagen 

Havn og forslag til kommuneplantillæg SKA.24.05 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. februar 2009 foreligger der 

nu et færdigudarbejdet lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for den 

centrale del af Skagen Havn.    

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Skagen Havn. Der har i 

forbindelse med lokalplanudarbejdelsen været nedsat en dialoggruppe bestående 

repræsentanter fra relevante interessenter omkring Skagen Havn til at følge og 

diskutere planlægningsarbejdet, ligesom der har været afviklet en 

foroffentlighedsfase med et offentligt møde i november 2008. Resultaterne heraf og 

dialoggruppens anbefalinger er indarbejdet i det foreliggende lokalplanforslag. Der 

er derudover i lokalplanforslaget medtaget muligheden for erhvervsmæssig 

overnatning i lokalplanforslagets delområde 3a. Lokalplanforslaget opererer med 

denne mulighed som konsekvens af Plan- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 

10. februar 2009.  

  

Lokalplanforslaget opdeler området, således at en del af området sikres anvendt til 

havne- eller oplevelsesrelaterede formål og en anden del sikres anvendt til mere 

byorienterede formål. Det er lokalplanforslagets overordnede formål,  at sikre at 

Skagen Havn fortsat kan fungere som aktiv erhvervshavn, at åbne strukturen i 

området op, således at der etableres flere udsigtslinjer fra det eksisterende 

byområde til havnen, og at skabe et mere oplevelsesorienteret og attraktivt 

havneområde. Det er derudover lokalplanforslagets formål, at fastlægge størrelse 

og volumen af de forskellige delområder og at tilskynde til udvikling af et nyt 

arkitektonisk udtryk med en ny og mere moderne arkitektur inden for dele af 

området.  

  

Der er i lokalplanforslaget indarbejdet krav om, at ny bebyggelse som minimum 

opføres som lavenergibebyggelse klasse 1.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer 

at forslaget har vist mulige negative indvirkninger på miljøet for så vidt angår 

muligheden for erhvervsmæssig overnatning i delområde 3a. Der er som 

konsekvens heraf gennemført en miljøvurdering, der er udarbejdet eksternt af 

konsulent firmaet Cowi A/S. Miljøvurderingen konkluderer, at etablering af 

erhvervsmæssig overnatning i delområde 3a kræver, at lokalplanforslaget 

indeholder bestemmelser om etablering af støjafskærmning i delområde 3a, så 

grænseværdierne for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse kan overholdes. Den 

endelige højde og udstrækning af skærmen skal beregnes på grundlag af 

detaljerede støjundersøgelser af de omkringliggende virksomhedernes støjkilder. 

Det kan ikke uden disse undersøgelser endelig fastlægges, om det er muligt at 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10294 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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afskærme støjen tilstrækkeligt. De nævnte krav til støjafskærmning e r indarbejdet i 

lokalplanforslaget.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA.243.H og kommuneplantillæg SKA.24.05 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 12. maj 2009 

Indstillingen tiltrædes dog således, at muligheden for erhvervsmæssig overnatning i 

område 3a udgår af dette delområdes bestemmelser, idet de miljømæssige 

påvirkinger vil stille krav til et projekt, der ikke på nuværende grundlag er fuldt 

kendte.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan SKA 243 72 dpi.pdf  (dok.nr.33215/09) 

Bilag 2 - Referat fra PMU 10. febryuar 2009  (dok.nr.13129/09) 

Bilag 3 - Referat fra PMU 30. september 2008 (dok.nr.552953/08) 
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2.   Tillæg til spildevandsplan for boligområde i Syvsten 

 

Sagsfremstilling 

Plan og Miljøudvalget besluttede den 2. december 2008 at godkende forslag til 

tillæg til spildevandsplan for Sæby Kommune, lokalplanområde B.9.02 i Syvsten.  

  

Forslaget til spildevandstillægget har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra 

den 11. februar til den 8. april 2009.  

  

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening 

af forslaget til spildevandstillæg, hvoraf fremgår, at den planlagte håndtering af 

overfladevand i området ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt, og at der 

derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort 

samtidigt med spildevandstillægget. 

  

Der er ikke indkommet bemærkninger til hverken spildevandtillægget eller 

miljøscreeningen.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

at anbefale byrådet at vedtage tillæg til spildevandsplan for lokalplanområde B.9.02 

i Syvsten.  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 12. maj 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Tillæg til Spildevandspan 2001-2012, område B.9.02 i Syvsten.pdf  (dok.nr.45787/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14096 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3.   Nedrivning af almene boliger, Strandgården, Strandby - 

indfrielse af restgæld på lån. 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2008 at indstille til Velfærdsministeriet 

at godkende, at der nedrives 25 boliger. Afgørelsen herom var et led i beslutningen 

om i stedet for at opføre nye almene boliger. Godkendelse fra Ministeriet foreligger 

endnu ikke. 

  

Som følge af, at der sker nedrivning af de almene boliger, skal restgælden på de 

støttede lån hertil i Kommunekredit indfries, idet Ministeriet har tilkendegivet, at ville 

betinge sig at staten holdes skadesløs og således ikke fortsat betales ydelsesstøtte 

til eksisterende lån, samtidig med at der også skal ydes statslig ydelsesstøtte til de 

nye almene boliger. 

  

Økonomiske konsekvenser  

Restgælden på lånene udgør 4.027.476 kr. Indfrielsen og finansiering kan ske i 

2010 via budgetterede midler til grundkapitalindskud i et kommende projekt 

(Mariested), idet der i budgettet er afsat 14 % i grundkapitalindskud hertil, men efter 

en lovændring for nylig, skal der nu kun betales 7 % i kommunalt 

grundkapitalindskud.  

  

Der er i budgetoverslagsåret 2010 afsat 8,8 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden 

vedrørende Mariested. Da der således kun skal bruges halvdelen af budgetbeløbet 

er der således ledige midler på 4,4 mio. kr. på området der kan overføres som 

ekstraordinært afdrag på restgæld vedrørende lån til Strandgården. Ændringen kan 

foretages i forbindelse med udarbejdelse af budget 2010.  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at der sker 

indfrielse af lånene i 2010 med den i sagsfremstillingen anførte finansiering.    

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

080123 Referat BR (dok.nr.263885/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 06/4888 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: dotu 

 Besl. komp: ØU/BR 
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4.   Skimmelsvampeproblem i Beredskabets Tjenesteboliger, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I 2008 blev der konstateret skimmelsvampe i tjenesteboligerne ved beredskabet på 

H.C. Ørstedsvej i Frederikshavn. I samarbejde med Teknisk Forvaltning, Teknisk 

Service blev der udført en undersøgelse, hvor Teknologisk Institut udarbejdede en 

rapport over omfanget på angrebet. Instituttet konkluderede, at der flere steder var 

store mængder af skimmelsvampespore. Problemet er hovedsageligt et problem på 

1. sal, hvor soveværelse, værelser og badeværelse er placeret.  

Problemet blev søgt afhjulpet ved en rengøring samt diverse forbedringer af 

husene. Det må dog konstateres, at skimmelsvampene allerede i februar 2009 på 

ny er fremkommet i et betydeligt omfang. Der er med beboerne lavet en midlertidig 

aftale om en hyppig fjernelse af svampene ved en speciel rengøring, men 

situationen er uholdbar.  

  

I henhold til den af Velfærdsministeriet og Erhvervs – og Byggestyrelsen 

udarbejdede ”Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt 

og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum”, har kommunalbestyrelsen i medfør af 

forskellige lovbestemmelser pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som 

benyttes til beboelse og ophold, hvilket indebære, at kommunalbestyrelsen skal 

reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er 

angrebet af skimmelsvamp.  

  

Teknisk Service oplyser, at såfremt man renoverer bygningerne med nye tage, 

vinduer og døre kan der opnås et bedre klima, samt en energioptimering således at 

man i fremtiden også vil kunne overholde Bygningsreglementet 2008. 

Overslagsprisen er beregnet til 1,7 mio. kr. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Udgiften på 1,7 mio. kr. ekskl. moms kan fuldt ud lånefinansieres.  Beredskabet 

afdrager lånet med 135.000 kr. årligt over 25 år svarende til lånets løbetid.  

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 8 og 11 kan der opnås låneadgang 

til renovering af udlejningsejendommen (nr. 8 vedr. udgifter til energibesparende 

foranstaltninger og nr. 11 vedr. udgifter til kommunale beboelsesejendomme).  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

  

        der optages lån på kr. 1,7 mio. kr. Beredskabet afdrager med 135.000 kr. 

årligt i 25 år svarende til lånets løbetid  

        der gives anlægsbevilling på kr. 1,7 mio. kr.  

        rådighedsbeløbet frigives  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7383 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: elol 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 
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5.   Regnskab 2008 - Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen sender årsberetning og bilag til årsberetning for regnskabet 2008 til 

byrådet med henblik på afgivelse af regnskabet til revision inden den 1. juni 2009.  

  

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale 

styrelseslov, regnskabsbekendtgørelse og reglerne for økonomisk styring i 

Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af 

centrale myndigheder.  

  

I regnskabsårets løb har bevillingerne løbende været tilrettet, således at de 

samlede tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.  

  

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i 

forbindelse med byrådets behandling.  

  

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revison af årsregnskabet til byrådet 

inden den 15. august 2009.  

  

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2009 indsende 

regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de 

afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandling af 

revisionsberetningen.  

Bemærkningerne til regnskabet fremgår af årsberetning 2008.  

  

Regnskabsopgørelse 

Positive tal angiver indtægt/negative tal 

angiver udgift 

  

Alle tal i 1.000 kr.  

Regnskab Korrigeret 

budget 

Afvigelse 

  

Det skattefinansierede 

område 

      

 Skatter og generelle tilskud 2.961.148 2.960.007 1.141 

 Driftsudgifter -2.890.584 -2.898.462 7.878 

 Renter -9.658 -11.013 1.355 

  

Resultat af ordinær drift 

  

60.906 

  

50.532 

  

10.374 

  

Anlæg og jordforsyning 

  

-129.297 

  

-105.477 

  

-23.820 

  

Resultat af det 

skattefinansierede område  

  

-68.391 

  

-54.945 

  

-13.446 

  

Resultat af 

  

261 

  

369 

  

-108 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12133 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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forsyningsvirksomhederne 

        

Resultat af det 

skattefinansierede og 

takstfinansierede område 

  

-68.130 

  

-54.576 

  

-13.554 

        

Optagne lån 83.631 82.631 1.000 

Afdrag på lån -76.765 -78.453 1.688 

Øvrige finansforskydninger 89.083 93.624 -4.541 

Opsparing til likvide aktiver -27.823 -43.227 15.404 

  

Kassebeholdning primo 

  

-86.083 

    

Opsparing til likvide aktiver 

Kursregulering direkte på status 

27.823 

-3.542 

    

  

Kassebeholdningen ultimo  

  

Gennemsnitlig kassebeholdning 

2008 

  

-61.802 

  

64.600 

    

  

  

Deponerede beløb ultimo  

  

52.282 

    

        

Serviceudgifter 2.356.358     

Serviceudgiftsramme 2.374.800     

Forskel 18.442     

  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

 afvigelserne mellem regnskab og korrigeret budget godkendes  

 regnskabet overgives til revisionen 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat til R2008 (dok.nr.42174/09) 

Bilag 2 - Teknisk gennemgang af regnskabsresultatet 2008 (dok.nr.41340/09) 

Bilag 3 - Regnskabsmateriale 2008 (dok.nr.45033/09) 
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6.   Overførsel af over-/underskud fra 2008 til 2009 - 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering skal over-/underskud for 

drifts- og anlægsområdet samt enkelte navngivne puljer (indskud i 

landsbyggefonden, intern leasingpulje, pulje vedr. lån til misbrugsforebyggelse) 

overføres fra 2008 til 2009.  

  

I henhold til regelsættet er der for de enkelte omkostningssteder foretaget 

beregning af over-/underskud. Disse beregninger viser, at der er et samlet 

underskud på drifts- og anlægsområdet på 66.123.974 kr. til overførsel til 2009. Det 

skal understreges, at de tillægsbevillinger (tekniske tilretninger af budget 

2008), som blev givet den 17. december 2008 ikke er medtaget i opgørelsen.  

  

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af overførslerne er der indstillinger 

om, at der ikke overføres underskud på driftsområdet på 51.138.370 k r. samt 

overskud på 229.900 kr. på anlægsområdet, i alt nettounderskud på 50.908.470 kr. 

I bilag til sagen er en udarbejdet oversigt over hvilke beløb og områder, som 

udvalgene har ønsket skulle holdes uden for overførsel.  

  

Den samlede overførsel efter udvalgsbehandlingen udgør herefter et overskud 

(netto) på 28.903.850 kr. på driftsområdet, et underskud (netto) på 50.386.199 

kr. på anlægsområdet samt et overskud på 6.266.845 kr. vedr. puljer. I alt søges et 

underskud (netto) på 15.215.504 kr. over til 2009.  

  

Finansieringen af beløbene er sket ved en yderligere låneoptagelse på 1.054.450 

kr. og en yderligere nettoopsparing til de likvide midler på 16.269.954 kr.  

  

I forbindelse med Økonomiudvalget behandling af overførselssagen for udvalgets 

eget område, er der udtrykt ønske om at "Regelsættet for Økonomisk 

Decentralisering" ændres således at udgifter til barsel og valg for fremtiden holdes 

uden for overførselsadgangen.  

  

Supplerende sagsfremstilling 

 Fagudvalgene har alle behandlet overførselssagen i april måned 2009. Der vil ske 

en fornyet behandling af overførselssagen i Børne- og Ungdomsudvalget den 7. 

maj 2009. Her indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at underskud på 

anbringelsesområdet på 8.500.000 kr. og underskud på dagplejen på 6.200.000 kr. 

eftergives og efterlades i 2008. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Den budgetlagte opsparing vedrørende likvide midler forøges.  

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6720 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: boch 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at   

 overførslerne som indstillet af udvalgene godkendes  

 der gives overførselsbevilling på 28.903.850 kr. vedrørende drift (øget 

forbrugsmulighed i 2009)  

 der gives en overførselsbevilling på 6.266.845 kr. vedrørende puljer (øget 

forbrugsmulighed i 2009)  

 der gives overførselsbevilling på -50.386.199 kr. vedrørende anlæg. (øget 

indtægtbevilling i 2009)   

 "regelsæt for Økonomisk Decentralisering" ajourføres, således udgifter til 

barsel og udgifter til valg undtages fra overførselsadgangen  

 overførslen finansieres ved yderligere låneoptagelse på 1.054.450 kr. og 

en yderligere opspring til de likvide midler på 16.269.954 kr.  

 der tages beslutning om, hvorvidt underskuddene på anbringelsesområdet 

og dagplejen skal efterlades i 2008, således overførslerne øges med 

14.700.000 kr.  

 
Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 
Anbefales. 

  

Økonomiudvalget præciserer, at kommunens økonomi er budgetstyret på alle 

områder. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Sammendrag ØKD Drift og puljer - fra 2008 til 2009 (dok.nr.41517/09) 

Bilag 2 - Oversigt over fagudvalgenes beslutninger i forbindelse med behandling af 

overførselssagerne. (dok.nr.41019/09) 
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7.   Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009  

 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet budgetopfølgninger pr. 31. marts 2009 på såvel 

Økonomiudvalgets eget område som for hele kommunen. Begge 

budgetopfølgninger forelægges hermed til behandling. 

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning for eget udvalgsområde. 

Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger fremgår af materialet, i 

det omfang tidspunktet for udvalgenes behandling har tilladt det. De beslutninger, 

som af tidsmæssige hensyn ikke kan indgå i budgetopfølgningen ti l 

Økonomiudvalgets behandling af sagen den 13. maj 2009, vil blive uddelt på 

Økonomiudvalgets møde, henholdsvis indarbejdet i budgetopfølgningen, 

inden materialet udsendes til byrådet. Som afslutning i budgetopfølgningsmaterialet 

findes Direktionens sammenfattende kommentarer.  

  

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 er der desuden foreslået 

en række bevillingsmæssige ændringer på driften.  

  

De bevillingsmæssige ændringer indgår i den samlede budgetopfølgningssag. Se 

bilag til sagen. De bevillingsmæssige ændringer omfatter en række omflytninger, 

hvis nettovirkning på budgettet er neutralt – ingen påvirkningen af kassen.  

  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for hele kommunen - Efterleveres til 

Økonomiudvalgets medlemmer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

De bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, påvirker ikke 

Frederikshavn Kommunes kassebeholdning. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

 Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts på eget 

udvalgsområde  

 Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 

2009 for hele kommunen godkendes  

 Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de bevillingsmæssige 

ændringer, som fremgår af bilag  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 
Budgetopfølgning pr. 31. marts på økonomiudvalgets område godkendes. 

  

Øvrige indstillingspunkter anbefales overfor byrådet.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1823 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. marts - Økonomiudvalget (dok.nr.44126/09) 

Bilag 2 - Budgetopfølgning pr. 31.3.2009 - B (dok.nr.48527/09) 
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8.   Orientering om tilsagn på 3 låne- og tilskudsansøgninger 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Finansloven for 2009 samt aftale i marts 2009 mellem regeringen 

og KL om kommunale anlægsinvesteringer er der samlet afsat 3 puljer, som 

kommunerne kunne søge. Det drejer sig om følgende puljer:  

  

       100 mio. kr. i 2009-2010 til renovering af toilet forholdene i daginstitutioner 

og folkeskoler 

       200 mio. kr. i 2009-2013 til løft af de fysiske rammer på de borgernære 

serviceområder 

       650 mio. kr. i 2009 til fremrykning af anlægsinvesteringer, målrettet der 

borgernære serviceområder 

  

Frederikshavn kommune har søgt alle 3 puljer og fået tilsagn om i alt 22 mio.kr. 

som opgjort nedenfor:  

  

Tilskudspulje til renovering af toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler  

Ansøgning:  

       8 mio. kr. i 2009 og 6,4 mio. kr. i 2010 til renovering af 8 skoler og 7 

daginstitutioner.  

Tilsagn:  

       Tilskud på 7,2 mio. kr. 

  

Tilskudspulje til investeringer på de borgernære serviceområder i vanskeligt 

stillede kommuner 

Ansøgning:  

       9,8 mio. kr. for 2009 og 5 mio. kr. i årene 2010-2013, i alt 29,8 mio. kr. 

Tilsagn:  

       Tilskud på 12,0 mio. kr. 

  

Lånepulje til fremrykning af kommunale investeringer i 2009  

Ansøgning: 

       7,3 mio. kr. vedr. borgernære serviceområder og 14 mio. kr. vedr. generelle 

investeringer.  

Tilsagn:  

       Dispensation fra låneramme på 2,8 mio. kr. vedr. borgernære 

serviceområder.  

  

Økonomiske konsekvenser  

De ekstra indtægter kommunen modtager som følge af disse tilsagn, er ikke 

indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt. 

  

Som følge af de modtagne tilsagn og dispensation er der fra ejendomssektionen 

ved at blive udarbejdet et forslag til udmøntning af tilsagnene, herunder forslag til 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8029 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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de bevillingsmæssige ændringer vedr. fremflytning af investeringer til 2009 og 

optagelse af nye rådighedsbeløb vedrørende toiletpuljen.  

  

Der vil efterfølgende blive udarbejdet en sag med disse forslag til 

bevillingsmæssige ændringer  til forelæggelse for Økonomiudvalget og byrådet i 

juni. 

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 
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9.   Statusrapport 2008 på forsikringsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Kommunens forsikringsmægler, Willis, fremsender statusrapport 2008 på 

forsikringsområdet. 

  

Statusrapporten indeholder en generel beskrivelse af kommunens 

forsikringsordning med forsikringsplan og risikoomkostninger.  

  

Rapporten indeholder endvidere en beskrivelse af kommunens selvforsikring på 

arbejdsulykkesområdet, bidrag til AES og indsatsen på risikostyringsområdet.  

  

Omkostningerne på forsikringsområdet udgjorde 16.703.384 kr. Udgifterne omfatter 

forsikringspræmier, udgifter til ikke-forsikrede skader, selvrisici, administration, 

selvforsikring på arbejdsulykkesområdet, bidrag til AES og udgifter til risikostyring.  

  

Kommunens samlede økonomiske risiko i forbindelse med selvforsikring på 

arbejdsulykkesområdet er aktuarmæssigt opgjort til 42.391.867 kr. Risikoen 

omfatter udgifter til ikke afgjorte skader samt løbende skadeudbetalinger 

(kapitaliserede renteudbetalinger). Beløbet er et øjebliksbillede, der forandres 

konstant. Beløbet er optaget i kommunens regnskab som en eventualforpligtelse.   

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapport 2008 på forsikrings- og 

risikostyringsområdet til efterretning. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Til efterretning.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain..  

 

Bilag 

Statusrapport 2008 (dok.nr.37595/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6001 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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10.   Vurdering af udbud eller forlængelse af kommunens 

forsikringskontrakter 

 

Sagsfremstilling 

Efter EU-udbud og nationalt udbud i 2006 indgik Frederikshavn Kommune 

forsikringskontrakter for en 3-årig periode fra 1. januar 2007 med option på 

forlængelse med 2 gange 1 år.  

  

Forsikringsperioden udløber således med udgangen af 2009.  Der skal derfor tages 

stilling til, hvorvidt forsikringskontrakterne skal forlænges i 1-2 år eller vi skal i 

udbud i 2009.  

  

Kommunens forsikringsmægler, Willis, anfører, at vurderingen af udbud eller 

forlængelse bør være afhængig af om kommunens præmieniveau er bedre end det 

nuværende præmieniveau i markedet.  

Det område, der økonomisk fylder mest, er bygnings- og løsøreområdet. 

  

Gennemsnitlig årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved udbud (2001 -2005) var 

951.186 kr. Gennemsnitlig årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved udbud 

(2004-2008) var 1.536.378 kr. 

  

Den primære årsag til stigningen i skadeudgiften skyldes brandskaden den 10. maj 

2006 på Bannerslundhallen i Elling. Bygningsskaden er opgjort til  4.241.397 kr. og 

løsøreskaden til 268.050 kr.  

  

Herudover kommer skadeudgiften på selv entreprisearbejdet som er opgjort til 

548.102 kr. Alle udgifter er skadeudgifter som forsikringsselskabet har afholdt 

udover selvrisiko. Årsagen til branden var tagpaparbejde. TopDanmark Forsikring 

har rejst krav overfor tagdækkerfirmaet og hovedentreprenøren. Sagen kører for 

tiden i retten og det vides ikke hvornår der falder dom. Det betyder, at kommunens 

skadestatistik indtil videre er belastet med denne skade.   

  

Skadeudvikling ved et nyt forsikringsudbud vil således udvise en stigning i 

skadeudgiften, set i forhold til sidste udbud. Der er derfor ikke noget i den højere 

skadeudgift der indikerer, at præmieniveauet vil falde ved et nyt udbud.  

  

Indenfor bygnings- og løsøreområdet vil det fremtidige forsikringsmarked mere end 

tidligere måle kommunerne på deres risiko- og sikringsniveau og dette vil afspejle 

sig i de præmierater forsikrings - selskaberne giver. Dette vil ikke mindst stille krav 

til kommunernes generelle skadeforebyggelse og specielt området for 

brandforebyggelse på skoleområdet.  

  

Der har gennem de seneste år været faldende rater på bygning og løsøre, også 

indenfor det kommunale område. For de seneste udbud som Willis har gennemført 

i 2008 har præmieniveauet igen bevæget sig opad.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6011 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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For motor-området har udviklingen været således:  

Gennemsnits årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved udbud (2001 -2005) er 

877.185 kr. Grunden til det relativt høje tal er en storskade i Gl. Sæby Kommune i 

2002, hvor ansvarsforsikringen i forbindelse med uheld med rendegraver betalte 

3.936.000 kr. Gennemsnitlig årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved et nyt 

udbud (2004-2008) er 197.726 kr. 

  

For ansvars-området har udviklingen været således: 

Gennemsnitlig årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved udbud (2001-2005) er 

248.082 kr. Gennemsnitlig årlig skadeudgift for forsikringsselskabet ved udbud 

(2004-2008) er 169.980 kr.  

  

Den samlede skadeudvikling for hele forsikringsområdet udviser en stigning i 

erstatningsudbetalingerne fra forsikringsselskaberne.  

  

Willis anbefaler, at kommunen forlænger de nuværende kontrakter med 

forsikringsselskaberne for yderligere 1 år og gennemfører udbud i 2010 hvor 

afklaring af skyldsspørgsmål vedrørende brandskaden i Bannerslundhallen 

formentlig er afklaret, så skadeudgiften ikke belaster kommunens skadestatistik. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Frederikshavn Kommune forlænger de nuværende 

forsikringskontrakter i 1 år og gennemfører udbud i 2010.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Udbud eller forlængelse af forsikringskontrakter (dok.nr.37620/09) 
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11.   Ansøgning fra Sæby Rideklub om udsættelse med 

tilbagebetaling af lån 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra bestyrelsen for Sæby Rideklub om udsættelse med betaling af 

afdrag på lån til Frederikshavn Kommune.  

  

Sæby kommune har i 2002 ydet Sæby Rideklub et lån på 300.000 kr. i forbindelse 

med en større gældsomlægning. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31. marts 2005, 

hvorefter det afdrages over 8 år. Sæby Rideklub har senere aftalt udsættelse med 

tilbagebetaling indtil 31. marts 2009.  

  

Frederikshavn kommune har medio marts 2009 fremsendt opkræ vning på 9.375 kr. 

for april kvartal 2009.  

  

Sæby Rideklub anmoder om udsættelse i 8 år, hvor et klubbens kredit foreningslån 

udløber.  

  

Sæby Rideklub har store bygninger og et stort udenomsareal. For at kunne holde 

udgifterne på et rimeligt niveau, er klubben meget afhængig af frivillige hjælpere. 

Bestyrelsen har siden gældsomlægningen arbejdet hårdt for at holde styr på en 

næsten altid tom kasse og at motivere og engagere medlemmer til at bidrage til 

arbejdet i klubben.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der - med baggrund i 

klubbens økonomiske situation - gives udsættelse med påbegyndelse af 

tilbagebetaling af lån indtil 1. april 2017. 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6658 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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12.   Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af 

sponsoraftale for sæsonen 2009-2010  

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 

2009-2010.  

  

Klubbens ishockeyhold ”Frederikshavn White Hawks” spiller Is -Ligaen (landets 

bedste række) og blev i sæsonen 2008-2009 nr. 5.  

  

Det er klubbens mål at være blandt de bedste i den danske liga.. I den kommende 

sæson har man en trup på 20 spillere – heraf p.t. alene 4 udlændinge. Det er 

hensigten herudover at tilknytte 4-6 helt unge spillere i alderen 16-17 år fra det 

hold, der netop har vundet sølv for U-17.  

  

Det oplyses, at Dansk Ishockey Union har lavet en 5-årig aftale med TV2 omkring 

dækning af den danske liga. Der vil år efter år være et stigende antal live -kampe, 

primært på TV2 Sport, men der vil også blive sendt på TV2. I sæson 2008-2009 var 

”Frederikshavn White Hawks” med i 5 live-sendinger på TV2 Sport. Endvidere har 

der været nyhedsindslag i sportsnyheder i landsdækkende TV og omtale i 

dagblade.  

  

Klubben tilbyder en sponsoraftale på 400.000 kr.  

  

Som modydelse tilbydes kommunens logo på ærmerne af samtlige spilledragter 

samt kommunens navn og logo på reklameskilt på begge gavle i Iscenter Nord. 

Frederikshavn Kommune vil endvidere blive nævnt i kampprogram og blive opført 

på sponsortavle. Ved indgåelse af et sponsorat på 400.000 kr. vil Frederikshavn 

Kommune være en af klubbens hovedsponsorer. Ved indgåelse af et sponsorat på 

250.000 kr. vil kommunen være Guldsponsor.  

   

Frederikshavn Kommune har i 2008 ydet klubben sponsorstøtte med 250.000 kr. 

for sæsonen 2008-2009.  

  

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.  

  

 

 Åben sag 
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Økonomiske konsekvenser  

Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet. 

Der er i 2009 budgetmæssigt afsat 800.000 kr. til dette formål.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, med baggrund i den vedtagne 

politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger, at  

  

         der for sæsonen 2009-2010 indgås en sponsoraftale på 250.000 kr. med 

klubben 

         det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer) 

svarende til sponsoratets størrelse 

  

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2009 optagne beløb til sponsoraftaler på 

eliteidrætsområdet. 

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 
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13.   Ansøgning fra Springteam Sæby om indgåelse af 

sponsoraftale for sæsonen 2009-2010 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Springteam Sæby om økonomisk støtte eller sponsorat til dækning 

af ekstraudgifter, der er forbundet med at have gymnaster på elitehold.  

  

Springteam Sæby er en gymnastikforening, der dyrker spring - og rytmegymnastik 

på konkurrenceplan under Dansk Idræts Forbund.  

  

Foreningen har et pigehold, der er placeret i Danmarksmesterrækken.  

  

Som modydelse for et sponsorat tilbyder foreningen, banner med kommunens loge, 

logo på foreningens hjemmeside, logo i brochure for sommerspringskole, logo i 

sæsonoversigt, logo på overtræksdragtens hvide T-shirts. 

  

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 t il publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært i TV 

(hvor man kan se reklamer på trøjer og bander m.v.), men også med baggrund i 

omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.  

  

Ifølge Danmarks Gymnastik Forbund er pige-eliteholdet placeret i 

Danmarksmester-rækken, hvor holdet blev placeret som nr. 7 ud af 8 hold ved 

mesterskabsstævnet den 25. – 26. april 2009.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet. Der er i 

2009 budgetmæssigt afsat 800.000 kr. til dette formål.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der, med baggrund i en 

konkret vurdering i henhold til regler og praksis på området, ikke indgås en 

sponsoraftale med Springteam Sæby.  

  

Et pigeholds placering som nr. 7 ved mesterskabsstævne anses ikke for 

tilstrækkeligt niveau til den absolutte elite. Et sådant stævne eksponeres ej heller i 

medierne. Til sammenligning er normal praksis ved indgåelse af individuelle 

sponsorater en placering blandt de 4 bedste i landet i deres årgang.  

 

 Åben sag 
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Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 
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14.   Ansøgning om støtte til vedligeholdelse af Drachmanns 

Hus i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Fonden Drachmanns Hus paa Skagen og det dertil knyttede Holger Drachmanns 

legat for Forfattere fremsender projektforslag for reparationer og forbedringer af 

Villa Pax samt konservering af interiøret. Endvidere regnskab for perioden 1. 

oktober 2007 - 30. september 2008.  

  

Villa Pax blev beboet af Holger Drachmann indtil hans død i 1908.  Huset blev 

i 1910 overdraget til Fonden og har siden været tilgængelig for offentligheden 

herunder benyttet til talrige kulturelle arrangementer. Huset er under daglig ledelse 

af bibliotekar Hans Nielsen. Besøgstallet udgør ca. 10.000 årligt.    

  

Fonden oplyser, at det Realdania støttede projektforslag for husets 

bygningsmæssige tilstand og en del af det originale interiørs stand kræver, at der 

gennemføres omfattende reparationer og forbedringer af bygværket og 

konservering af interiøret jf. Bevaringscenter Nordjyllands beskrivelse omkring 

inventaret, som blandt andet er angrebet af skadedyr.  

  

Projektforslaget viser, at de nødvendige arbejder beløber sig til ca. 5,6 mio. kr. inkl. 

moms. Med baggrund i vedlagte regnskab ser fonden sig ikke i stand til at løfte 

opgaven økonomisk. Realdania har ydet 200.000 kr. til udarbejdelse af 

projektforslaget. Derudover bliver Kulturarvsstyrelsen og en række andre 

bidragydere anmodet om økonomisk støtte til gennemførelsen af projektet.  

  

Det vedlagte regnskab viser omsætningsaktiver for 157.806 kr. Øvrige aktiver er 

båndlagte obligationer samt Drachmanns Hus med indbo og kunstgenstande.  

  

Det er bestyrelsens opfattelse, at Drachmanns Hus på Skagen har en betydelig 

kulturhistorisk værdi. Huset udgør en væsentlig del af den kulturhistorie, der knytter 

sig til Skagensmalerne og den koloni af kunstnere, der satte sit præg på Skagen i 

sidste halvdel af det nittende og starten af det tyvende århundrede og satte varige 

spor i dansk digter- og malerkunst. 

  

Der søges ikke om et specifikt beløb. Fonden oplyser, at en del fonde, hvor der 

tidligere er søgt om støtte, har tilkendegivet, at det anses for vigtigt, at kommunen 

bakker projektet op og dermed signalerer, at fonden har lokal opbakning til 

projektet. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere støttet Drachmanns Hus i Skagen. 

Kultur- og Fritidsudvalget kan vurdere projektet ud fra dets betydning for bevaring 

af kulturarven samt dets betydning for turismen i Skagen. 

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3054 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: aach 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2009 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at projektet støttes.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at Drachmanns Hus er en meget vigtig del af 

Skagens - og Frederikshavn Kommunes - kulturarv med stor interesse for både 

lokale og turister. Besøgstallet har de senere år ligget på ca. 10.000 om året.   

  

Af hensyn til mulighederne for at søge eksterne midler til finansieringen af 

istandsættelsen vurderes det, at det er vigtigt, at Frederikshavn Kommune støtter 

ansøgningen.   

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke midler til istandsættelse af bygninger og har ikke 

taget stilling til behovet for renovering af bygningen på det niveau, som fremgår af 

ansøgningen.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Inger Støtt og Jytte Schaltz  

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Økonomiudvalget afventer Kulturarvsstyrelsens stillingtagen t il projektet.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Henvendelse med status Drachmanns Hus - bygninger og interiør - årsregnskab 06-07 - 

Fonden Drachmanns Hus.  (dok.nr.21998/09) 

BIlag 2 - Underskrevet regnskab 1/10 - 30/9-2008 - Drachmanns Hus (dok.nr.37245/09) 
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15.   Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på Sæby skoler 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre investeringer i 

Sæby Skole og Sæbygaardsskolen i 2009/2010 

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringoversigten afsat 

anlægsmidler til gennemførelse af investeringer i Sæby skoler.  

Der ansøges således om frigivelse af beløbet på 10.486.000 kr. til afholdelse af 

entreprenørudgifter, bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse følgeudgifter til  1. 

og 2. etape. 

  

Der har været afholdt licitation vedrørende etape II på Sæbygårdskolen.  

Etape II omfatter følgende:  

 opførelse af ny indskoling og SFO  

 renovering af Grønnegård og etablering af ny kørevej og p -areal syd for 

skolen samt belysningsanlæg  

 renovering af eksisterende SFO/forbindelsesgang  

 inventar  

 reetablering af skolens legeplads    

Der har ligeledes været afholdt licitation vedr. ny administrationsbygning til  Sæby 

Skole. 

Etape I omfatter følgende:  

 etablering af tilbygning for ny administrationsbygning  

 asfaltering af p-plads    

Licitationen kan være indenfor den aftalte økonomiske ramme. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og 

Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 10,486 mio. kr. for 2009.  

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1183 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lamu 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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16.   Frigivelse af rådighedsbeløb budget 2009 vedrørende 

ombygning af Dybvad Ældrecenter. 

 

Sagsfremstilling 

På anlægsinvesteringsoversigten for 2009 ved Socialudvalget er der afsat 

1.450.000 kr. til aflastningsboliger på Dybvad Ældrecenter.  

  

Der er indhentet priser på udførelse af opgaven, hvorfor arbejdet ønskes igangsat.  

Bevillingen finansieres af det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at frigivelse på 

1.450.000 kr. af anlægsrammen til aflastningsboliger på Dybvad Ældrecenter 

anbefales overfor byrådet. 

 

Beslutning - Socialudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Steen Jørgensen  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2459 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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17.   Forlængelse af kontrakt med Falcks Redningskorps 

vedrørende brandslukning i det geografiske område der udgør 

den gamle Sæby Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ved Kommunesammenlægningen havde tidligere Skagen og Sæby Kommuner 

indgået en kontrakt om brandslukning i kommunerne. Skagens kontrakt løber frem 

til udgangen af januar 2011, mens Sæby Kommunes kontrakt ophører med 

udgangen af 2010. 

  

I forbindelse med den af byrådet godkendte risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet er der forudsat forskellige materielændringer herunder også 

af Falcks materiel. 

  

Efter aftale med Falck er der udarbejdet en samlet kontrakt, der således erstatter 

de to oprindelige kontrakter. I den forbindelse forudsættes at den samlede kontrakt 

udløber med udgangen af 2011.  

  

Kontrakten er justeret på nogle punkter herunder i forhold til planen for den 

risikobaserede dimensionering. Der er lavet en aftale, som forbedrer kommunens 

økonomi i forbindelse med, at kommunen forpligtiger sig til at stille uddannet 

mandskab til rådighed ved ansættelse af nye brandmænd hos Falck – en aftale der 

allerede var gældende i den gamle Skagen kontrakt. Endelig forudsættes det i 

lighed ligeledes med den gamle Skagen kontrakt, at betalingen foregår forud.  

Det er beredskabschefens vurdering, at det samlede beredskab vil blive styrket, 

idet der blandt vil komme mere vand på hjul til slukningsarbejdet.  

  

Ændringen – forlængelsen af kontrakten for Sæby området medfører ingen 

ændring på driftsbudgettet.  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at den udarbejdede kontraktændring godkendes.  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/6763 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: elol 

 Besl. komp: ØU 
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18.   Anmodning om garantistillelser - etablering af wellness, 

fysiurgisk center og overnatning for handicappede - Skagen 

Kultur- og Fritidscenter 

 

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 t il 

kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede samt deres hjælpere 

eller familiemedlemmer. Tilbygningen forventes at få et omfang på i alt 3670 m
2
, 

hvoraf 1431 m
2
 er wellness, behandlerrum og omklædning, 1456 m

2
 er fysirurgisk 

center og værelser (15 stk), og 783 m
2
 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  

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 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1090 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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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. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Wellnesscenter for bevægelseshæmmede ved Skagen Kultur- & fritidscenter (dok.nr.46292/09) 
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19.   Regelsæt for reklamering 

 

Sagsfremstilling 

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende 

bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en 

arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i 

Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling.  

  

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har 

været behandlet i Direktionen.  

  

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har 

tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om ”Socialudvalgets 

udgiftsreduktion 2008” af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om 

kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede 

muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.  

  

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til:  

  

       Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at lade 

reklamering for andre indgå i kommunens finansiering  

       Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som 

Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre 

       Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for 

reklamering 

       Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om 

reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune 

  

Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den 

tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.  

  

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige 

bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover 

må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed 

i øvrigt.  

  

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn 

Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame. 

  

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over 

indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation.  

  

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal 

fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske 

forudsætninger for kommunens drift.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9292 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAVE 

 Besl. komp: ØU 
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Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

       Frederikshavn Kommune udnytter mulighederne for finansiering via 

reklamering 

       ”Udkast til regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn 

Kommune” sendes til høring i de respektive fagudvalg efter behandling i 

Økonomiudvalget.  

Høringen af fagudvalgene skal afklare:  

1.    om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte 

produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte  

2.    om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke 

kan benyttes i reklameøjemed 

3.    om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i 

forvaltningen eller på omkostningsstedet  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009 

Regelsættet sendes i høring som foreslået. 

Søren Visti Jensen ønsker ikke at gi ve mulighed for reklamefinansiering.  

  

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Økonomiudvalget den 13-05-2009 

Fagudvalgene har nu behandlet ”Udkast til regelsæt for brug af reklame og 

sponsorater i Frederikshavn Kommune”, som Økonomiudvalget vedtog at sende i 

høring hos fagudvalgene på sit møde 18. februar 2009. De enkelte fagudvalgs 

beslutninger samt forvaltningernes indstillinger er anført i vedlagte bilag 

"Høringssvar afgivet til Økonomiudvalget vedrørende  ”Udkast til regelsæt for brug 

af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune”  

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Et flertal af økonomiudvalgets medlemmer godkender direktionens indstilling, 

herunder at det overlades til forvaltningerne at fastlægge lokale retningslinier for 

udmøntning af regelsættet. 

  

Regelsættet evalueres efter 1 år. 

  

Søren Visti Jensen ønsker ikke at give mulighed for reklamefinansiering.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for 

andre (dok.nr.940/09) 

Bilag 2 - Returmelding fra BUU vedr. høring reklamering  (dok.nr.35928/09) 

Bilag 3 - Høringssvar og konsekvensbeskrivelse (dok.nr.46317/09) 
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20.   Forhåndstilkendegivelse om Frederikshavn Kommunes 

fortsatte engagement i Sindal Lufthavn I/S 

 

Sagsfremstilling 

Borgmesteren anmoder om Økonomiudvalgets drøftelse og forhånds tilkendegivelse 

vedrørende Frederikshavn Kommunes fortsatte engagement i Sindal Lufthavn I/S. 

Baggrunden er en henvendelse fra Sindal Lufthavn I/S, idet lufthavnen står foran 

beslutning om fremtidigt større investering. I den forbindelse har lufthavnen behov 

for kommunens tilkendegivelse af, hvor vidt man fortsat vil indgå i et samarbejde 

om lufthavnen.  

  

Frederikshavn Byråd (Sammenlægningsudvalget) har senest den 25. oktober 2006 

godkendt overenskomst for det fælleskommunale samarbejde mellem Hjørring og 

Frederikshavn Kommuner om Sindal Lufthavn I/S. Denne overenskomst er 

uopsigelig indtil år 2011. Herefter kan overenskomsten opsiges med 1 års varsel til 

en 1. januar. Ved opsigelse af overenskomsten af en af kommunerne har den 

udmeldte kommune ikke krav på andel i selskabets formue.  

  

I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der afsat 596.080 kr. til dækning af 

de udgifter, som er forbundet med kommunens deltagelse i samarbejdet.  

  

Der redegøres nærmere på mødet.  

  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og forhåndstilkendegiver, 

hvorvidt Frederikshavn Kommune kan forventes at indgå i fortsat samarbejde om 

Sindal Lufthavn I/S fra år 2011 og frem.  

  

 

Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 

Økonomiudvalget forhåndstilkendegiver, at man ikke ønsker at fortsætte 

samarbejdet fra år 2011. 

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7888 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ØU 
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21.   Indbydelse til festuge i Bremerhaven 2009 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med mangeårig tradition indbyder vores venskabsby 

Bremerhaven, Frederikshavn Kommune til at lade sig repræsentere med en stand i 

udstillingsteltet "Europa der Partner" i forbindelse med Bremerhavener Festwoche i 

dagene 22.-26. juli 2009.  

Byrådssekretariatet står selv for det praktiske arrangement, bl.a. transport. 

opsætning af stand og betjening af gæster. Bevilling til omkostninger til 

arrangementets gennemførelse har i mange år ligget nogenlunde på samme 

niveau, maks. 50.000 kr. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at  

Frederikshavn Kommune i lighed med tidligere år tager imod indbydelsen  

 Byrådssekretariatet tager opgaven på sig  

 der ydes et tilskud på maks. 50.000 kr. til formålet, finansieret af midlerne 

afsat til markedsføring  

 
Beslutning - Økonomiudvalget den 13. maj 2009 
Godkendt.  

  

Fraværende: Erik Sørensen, Birthe Marie Pilgaard og Hans Jørgen Kaptain. 

 

Bilag 

Invitation til festuge i Bremerhaven (dok.nr.45579/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7732 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: lehs 

 Besl. komp: ØU 
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22.   Projektafdelingens behov for lokaler i Skagen pr. 1. juli 2009  

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/4888 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU/ØU 
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23.   Antagelse af entreprenør(er) til skolebuskørsel i Sæby-

området pr. 10. august 2009 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/8958 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: hhan 

 Besl. komp: BUU/ØU/BR 
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24.   Salg af vejbelysningsanlæg i tidligere Skagen og Sæby 

kommuner 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/1269 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: joaa 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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25.   Eventuelt salg af kommunale grunde/areal ved 

Søndergårdvej i Ålbæk. 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/7824 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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26.   Køb og finansiering af nye hjemmeplejebiler 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/5155 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: hajk 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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27.   Uansøgt afsked af tjenestemandsansat medarbejder 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 09/8093 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: ØU/BR 
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28.   Uansøgt afsked af tjenestemandsansat medarbejder 

 

 

 Person sag 

 Sagsnr: 09/8095 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

 

 
 


