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1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.225.B og

Kommuneplantillæg SKA.04.05 - Helårsboliger ved Højen

Sagsfremstilling
Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i
perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2009. Forvaltningen har efter
indsigelsesfristens udløb modtaget 14 indsigelser mod planforslaget samt en
afgørelse fra Naturklagenævnet, som er indarbejdet i indsigelsesnotatet. Desuden
har bygherrer/ejer kommenteret lokalplanforslagets bestemmelser om
tagmaterialer, som ligeledes fremgår af indsigelsesnotatet.

Indsigelserne er kommenteret i indsigelsesnotat af 29. maj 2009, hvoraf også
forvaltningens indstilling til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.

Indsigelserne omhandler bl.a. ændret anvendelse af arealet, udsigtsforhold,
bygningshøjden, placering af carporte, udhuse og lignende, vej og vendeplads,
(vej)belysning, beplantning, terrænregulering (kunstige klitter) og grundejerforening.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalg og
byråd, at Lokalplan SKA.225.B og Kommuneplantillæg SKA.04.05 vedtages
endeligt med de forslag til ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Et flertal tiltræder indstillingen. Brian Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Et flertal anbefaler indstillingen.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag
Bilag 1 - Indsigelsesnotat af 29. maj 2009 (dok.nr.55948/09)
Bilag 2 - Endelig udg. lokalplan SKA 225.B (dok.nr.59746/09)

Bilag 3 - Kommuneplantillæg SKA.04.05 (dok.nr.59745/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/429
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.239.S og

Kommuneplantillæg SKA.22.05 for sommerhusområde ved

Jerupvej/Tranebærvej, Aalbæk

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget traf den 14. august 2007 beslutning om at igangsætte
lokalplanlægning for sommerhusområdet syd for "Farm Fun" ved Tranebærvej I
Ålbæk. Området blev udpeget som nyt sommerhusområde i forbindelse
med tildelingen af 500 nye sommerhusgrunde i Region Nordjylland ved
Landsplandirektiv fra 2007.

Den 28. januar 2009 vedtog byrådet Lokalplanforslag SKA.239.S og forslag til
Kommuneplantillæg SKA.22.05 for området med mulighed for udstykning af 60 nye

sommerhusgrunde og grundstørrelser på ca. 1500 m2.

Der er i høringsperioden indkommet 9 indsigelser, herunder
fra Grundejerforeningen for det tilstødende sommerhusområde. Indsigelserne
berører primært antallet af grunde og grundstørrelser, stiadgange til stranden og
påvirkningen af naturen og klitområdet.

Det indstilles, at antal grunde og grundstørrelser fastholdes, og at stiadgangen fra
sommerhusudstykningen ind over det eksisterende sommerhusområde udtages af
lokalplanen og i stedet føres nord om området. Hverken fra Frederikshavns
Kommunes eller andre myndigheders side er det vurderet, at
sommerhusudstykningen vil påvirke tilstanden af natur- og klitområdet i væsentlig
grad. Endelig foreslås det, at lokalplanforslagets sydøstlige naturområde, som
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, udtages af lokalplanen.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplan SKA.239.S og Kommuneplantillæg SKA.22.05 vedtages
endeligt i overensstemmelse med forvaltningens indsigelsesnotat af 16. april 2009.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Bilag 1 - Tiilæg SKA.22.05 til Kommuneplan (dok.nr.52343/09)
Bilag 2 - Lokalplan SKA.239.S Sommerhusbebyggelse ved Jerupvej/tranebærvej i
Aalbæk (dok.nr.52341/09)
Bilag 3 - Forslag til lokalplan SKA.239.S - Sommerhusområde ved Jerupvej/Tranebærvej,
Ålbæk (dok.nr.9483/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/14235
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag 4 - Indsigelsesnotat af 24. maj 2009 (dok.nr.52314/09)
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3. Endelig vedtagelse af Landzonelokalplan SAE.13.01.01 -

Institutionen Nr. Vesterskov, Jyske Ås

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 4. marts
2009 til den 4. maj 2009. Forvaltningen har efter indsigelsesfristens
udløb modtaget 5 indsigelser mod planforslaget.

Indsigelserne er kommenteret i indsigelsesnotat af 5. maj 2009, hvoraf også
forvaltningens indstilling til rettelser i forhold til planforslaget fremgår.

Indsigelserne omhandler bl.a. muligheden for at placere en institution på dette sted.
Derudover omhandler én indsigelse opsætning af parabolantenne samt de
bygningsregulerende bestemmelser, som ønskes udvidet mht. bygningshøjde,
materialevalg samt farvevalg.

Rettelserne i forhold til planforslaget indebærer, at der gives mulighed for også at
beklæde tagkonstruktionen med mat sort cementtegl, samt at der gives mulighed
for at opstille maksimalt én parabolantenne inden for lokalplanens område.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at
Lokalplan SAE.13.01.01 vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der
fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. maj 2009
Indstillingen tiltrædes dog således, at karme, døre og vinduer må males hvide.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 17. juni 2009
FødevareErhverv frafalder sin indsigelse mod planen, idet forvaltningen har
forhandlet sig frem til en løsning med Jordbrugskommissionen for Region
Nordjylland.

Forvaltningen har foreslået, at følgende føjes til lokalplanens
anvendelsesbestemmelser, pkt. 3.3:
”Når ejendomme ikke længere anvendes til beskæftigelsesformål for unge i
samarbejde med kommunen, skal den afhændes til anvendelse som
landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. Ejendommen skal i videst
muligt omfang anvendes jordbrugsmæssigt. Nærværende lokalplan skal således
ophæves med vedtagelse af en ny lokalplan, som udlægger arealet til jordbrug eller
andet formål.”

FødevareErhverv frafalder den tidligere indsigelse efter anbefaling fra
Jordbrugskommissionen på betingelse af, at den nævnte passus indføjes i
lokalplanens bestemmelser.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/3252
 Forvaltning: TF
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Ovenstående er derpå indføjet i lokalplanen som pkt. 3.3

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrædes.

Bilag
Bilag 1 - Dagsordenbeslutning fra den 29.oktober 2008 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.42845/09)
Bilag 3 - Indsigelsesnotat, 05.05., lp SAE.13.01.pdf (dok.nr.46127/09)

Bilag 3 - SAE.13.01.0-Endelig.pdf (dok.nr.58687/09)
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4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.241.G - Grønt areal

ved Banegårdspladsen, Skagen

Sagsfremstilling
Den 25. februar 2009 vedtog byrådet Lokalplanforslag SKA.241.G for et grønt areal
ved Banegårdspladsen i Skagen. Formålet var at sikre arealets fortsatte
anvendelse til grønt, rekreativt område. Forslaget var i offentlig høring i perioden 11.
marts 2009 - 6. maj 2009. Der er i høringsperioden modtaget 2 indsigelser.

Indsigelserne omhandler spørgsmål om sti- og gangarealer for gangbesværede
samt reservation af areal til opstilling af færdselstavler, belysningsanlæg mv.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplan SKA.241.G vedtages endeligt i overensstemmelse med
forvaltningens indsigelsesnotat af 8. maj 2009.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Udsættes.

Bilag
Bilag 1 - Lokalplan nr. SKA.241.G Grønt areal ved Banegårdspladsen (dok.nr.47977/09)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat af 8. maj 2009 (dok.nr.47949/09)
Bilag 3 - Dagsordenspunkt fra møde den 25-02-2009 i Frederikshavn Byråd - Forslag til Lokalplan nr.

SKA.241.G - Grønt areal ved Banegårdspladsen, Skagen (dok.nr.18005/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/1425
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 og Kommuneplantillæg

nr. 96 for butiksområde ved Hjørringvej

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget omfatter et ca. 4 ha. stort område beliggende ved Toftegårdsvej
og Hjørringvej i Frederikshavn. Området afgrænses mod syd af eksisterende
virksomheder (EN-Byg) og mod vest af eksisterende dagligvarebutik (Super Best).

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre en

dagligvarebutik på 3.500 m2 ved om- og tilbygning af en eksisterende
bygning. Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse af området til engros- og
detailhandel, kontorer, lager, lettere industri og værkstedsformål samt
servicestation.

I kommuneplanen indgår området som en del af aflastningområdet til detailhandel
langs Hjørringvej og anvendes i dag til Dagrofa/lager-bygning og Silvan
Byggemarked. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer
afgrænsningen af rammeområde CE. 13.15, så det svarer til lokalplanområdets
afgrænsning. Etablering af en ny dagligvarebutik udnytter rummeligheden til
detailhandel i eksisterende lokalplan og påvirker derfor ikke den samlede
rummelighed i aflastningsområdet.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Toftegårdsvej og Hjørringvej via eksisterende
private fællesveje i området. Etablering af Silvan Byggemarked og en ny
dagligvarebutik kan påvirke trafikforholdene i området, og der pågår derfor arbejde
med forbedring af trafikafviklingen og -sikkerheden i området.

I lokalplanforslaget stilles der krav om, at nyt byggeri over 200 m2 skal opføres som
minimum lavenergiklasse 1, jf. bygningsreglementets bestemmelser. Ombygning af
eksisterende bygninger kan udføres efter gældende bygningsreglement.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov og Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 samt Kommuneplantillæg nr. 96
udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes, dog således at energiklassekravet stilles til alt nybyggeri.
Paul Rode Andersen og Hanne Welander deltog ikke i behandlingen af punktet.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/8508
 Forvaltning: TF
 Sbh: mael
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Plan- og Miljøudvalgets anbefaling tiltrædes.

Bilag
Bilag 1 - Indretning af dagligvarebutik Hjørringvej 171, Frederikshavn (dok.nr.4281/09)
Bilag 2 - Forslag til Lokalplan FRE 13.15.02 Butiksområde ved Hjørringvej i

Frederikshavn (dok.nr.55779/09)
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6. Forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr.

11 - Sundhedshus i Østervrå

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2009, at projekt
sundhedshus i Østervrå skulle søges realiseret gennem ny lokalplan.

Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et sundhedshus til bl.a. læge, tandlæge
og fysioterapi ud mod Hjørringvej i op til 2½ etage. På den resterende del af arealet
åbnes mulighed for etablering af boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage
og eventuelt 1½ etage.

Lokalplan nr. SAE.1.20.0 er i dag gældende for arealet. Den vejtilslutning, som er
indeholdt i Lokalplan SAE.1.20.0, er fastholdt i denne lokalplan.

Ansøger har oplyst, at det vil være meget dyrere at bygge i energiklasse 1. Ansøger
er for sent blevet gjort opmærksom på, at kommunen kræver dette.

Miljømæssige konsekvenser
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en
miljøvurdering af forslaget.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr. 11 udsendes
i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Et flertal anbefaler indstillingen. 

Lars Møller kan ikke tiltræde indstillingen, men foreslår energiklasse 2.

Bilag
Forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 og Kommuneplantillæg nr. 11 - Sundhedshus i

Østervrå (dok.nr.56491/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/9642
 Forvaltning: TF
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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7. Ny vandforsyningsplan 2009-2019

Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til ny vandforsyningsplan 2009-2019.
Planen er en sammenskrivning af de tidligere vandforsyningsplangrundlag for
Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner.

Forslag til plan indeholder:

Kommunens overordnede målsætninger for at opnå en tilfredsstillende
vandforsyning fremover 
Beskrivelse af eksisterende vandforsyningsforhold
Prognose over det forventede vandbehov i planperioden
Plan for fremtidig forsyningsstruktur
Handleplan såvel for de enkelte vandværker som generelle tiltag for at

sikre tilfredsstillende vandforsyning fremover.

Overordnet fastholdes den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur der er i
kommunen. Forsyningsstrukturen er udbygget, så alle husstande i kommunen har
mulighed for at blive forsynet med vand fra vandværk.

Som noget nyt fastlægges det i planen, at alle vandværker indenfor planperioden
skal etablere forbindelsesledning til et andet alment vandværk for at forøge
forsyningssikkerheden.

Vandforsyningsplanens resume er vedhæftet som bilag.

Der er foretaget en screening af planen efter bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer.

Der er ikke fundet væsentlige negative indvirkninger på miljøet ved de beskrevne
initiativer i vandforsyningsplanen.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med rådgiver, Frederikshavn
Vand A/S og de private vandværker i kommunen.

Forslag til Vandforsyningsplan 2009-2019 med tilhørende korttema er sendt pr. mail
til alle udvalgsmedlemmer.

Efter politisk behandling vil forslaget blive tilgængeligt på kommunen hjemmeside.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at

Forslag til Vandforsyningsplan 2009-2019 sendes til byrådet med

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4868
 Forvaltning: TF
 Sbh: kihm
 Besl. komp: BR
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anbefaling af, at forslaget fremlægges i 8 ugers offentlig høring

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Resume til dagsorden (dok.nr.46295/09)
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8. Tillæg til Spildevandsplan Paradishaven, Elling

Sagsfremstilling
Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal området omfattet af
Lokalplan FRE 02.01.01 separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af
området. Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan 2005-2016 for
tidligere Frederikshavn Kommune som en del af opland 1.21 med lokal nedsivning
af tag- og overfladevand. Som følge af periodevis højt grundvandsspejl i området
med deraf følgende risiko for vanskelige nedsivnings forhold ønskes området
udskilt i et særskilt kloakopland (opland 1.28) som separatkloakeres. Fremover skal
spildevandet fra dette område afledes til Frederikshavn Centralrenseanlæg.  Tag-
og overfladevand skal afledes gennem det eksisterende vejafvandingssystem i
området til recipientudløb R176 (Elling Å) via det eksisterende regnvandsbassin B. 

Teknisk Forvaltning forventer at kunne give disse tilladelser på baggrund af
konkrete ansøgninger fra Kloakforsyningen.

Den valgte løsning er blevet miljøscreenet. Screeningen viser, at ændringen af
projektet ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.  

Efter byrådets godkendelse af forslaget, skal dette offentliggøres i en periode på 8
uger, hvori der er mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til
tillægget. Herefter skal byrådet vedtage tillægget endeligt.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet godkender,
at spildevandstillægget Paradishaven udsendes i høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2005-2016 (dok.nr.48564/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/8088
 Forvaltning: TF
 Sbh: leje
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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9. Tillæg til spildevandsplan for Sæby Strand

Sagsfremstilling
Med nærværende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal en del af kloakopland
A02 separatkloakeres i forbindelse med en byggemodning af et område, hvor
anvendelsen af området ændres fra campingplads til helårsbeboelse.
Campingpladsen samt en ejendom, Frederikshavnsvej 90, som grænser op til
campingpladsen, har hidtil været spildevandskloakeret. Fremover skal spildevandet
fra dette område og Frederikshavnsvej 90 afledes til Sæby Renseanlæg, og
regnvandet skal afledes gennem en udløbsledning til Kattegat. Det nye
separatkloakerede område betegnes kloakopland A06. 

Teknisk Forvaltning forventer at kunne give disse tilladelser på baggrund af
konkrete ansøgninger fra Kloakforsyningen.

Den valgte løsning er blevet screenet. Screeningen viser, at ændringen af projektet
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.  

Forslaget har været ude i offentlig høring i en periode på 8 uger, hvori der har været
mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til tillægget. Der er ikke
indkommet forslag, bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet godkender
spildevandsplantillægget endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Tillæg til spildevandplan for Sæby Kommune 2000-2012 for helårsbeboelse ved Sæby

Strand (dok.nr.55257/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/10433
 Forvaltning: TF
 Sbh: leje
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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10. Godkendelse af indstilling fra Landsbyggefonden -

helhedsplan for Skagen Boligforening Afdeling 11, Skarpæsvej,

Skagen

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i oktober 2007 en endelig anskaffelsessum på 28.200.000 kr. til
renovering (den støttede del) og en anskaffelsessum på 12.668.000 kr. (den
ustøttede del). Samtidig gav kommunen tilsagn om deltagelse i kapitaltilførsel, hvor
kommunens andel udgør 900.000 kr.

Sagen er behandlet efter almenboliglovens § 97 om støtte til almene boligafdelinger
med alvorlige vanskeligheder.

Den endelige indstilling er følgende:
Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 4.500.000 kr., hvoraf kommunens andel
fortsat udgør 900.000 kr., svarende til 1/5. Derudover yder boligorganisationen et
yderligere tilskud svarende til minimum 1/3 af landsdispositionsfondens tilskud.

Derudover påtænkes der gennemført følgende foranstaltninger:

Renovering mv. i henhold til almenboliglovens § 91 28.900.000 kr.

Forbedrings- og opretningsarbejder 12.668.000 kr.

Huslejen efter kapitaltilførslen vil udgøre 627 kr/m2/årligt (efter kapitaltilførsel).

Der anmodes om kommunens godkendelse af indstillingen, herunder deltagelse i
den nødvendige kapitaltilførsel, og godkendelse af de øvrige forudsætninger i
indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses
finansiering samt det regulerede driftsbudget.  

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet,
at indstillingen godkendes, herunder både kapitaltilførslen og forudsætningerne i
indstillingen i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Indstilling fra Landsbyggefonden - Skagen boligforening, afdeling 11. (dok.nr.35782/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/3922
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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11. Budget 2009-2010 for Forderikshavn Ungdomskollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn
Ungdomskollegium fremsender til kommunens godkendelse som tilsynsmyndighed
kollegiets budget for perioden 1. august 2009 – 31. juli 2010.

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

Budgettet er udarbejdet med et forventet overskud på 2.760 kr.,

Der er indregnet 200.000 kr. til tab ved lejeledighed og 29.000 kr. til afvikling af
opsamlet underskud fra tidligere år.

Der er ikke indregnet huslejestigninger.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

Det autoriserede spørgeskema og 10-års budget for henlæggelser til
vedligeholdelse og fornyelser giver ikke anledning til bemærkninger.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Frederikshavn
Ungdomskollegiums budget 2009-2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrådt.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/7641
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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12. Ansøgning fra Frederikshavn Fox Team Nord om indgåelse

af sponsoraftale for sæsonen 2009-2010

Sagsfremstilling
Frederikshavn Fox Team Nord søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
2009-2010.

Klubbens dame-håndboldhold spiller i 1. division, landets anden bedste række. Det
er klubbens mål at rykke op i ligaen.

Klubben anfører, at holdet i 1. division vil blive fulgt nøje af de lokale medier og at
dette er med til at markedsføre Frederikshavn Kommune.

Klubben tilbyder en sponsoraftale på 200.000 kr.

Som modydelse tilbydes kommunens logo på spillernes paradedragter samt
kommunens navn og logo på rullebandereklamer. Kommunen vil endvidere blive
nævnt som sponsor i profilavisen ”Rævestreger” og opført på sponsorvæg i Arena
Nord.

Frederikshavn Kommune har i 2008 ydet klubben sponsorstøtte med 175.000 kr.

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

Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for
kommunen.

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

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet. Der er i
2009 budgetmæssigt afsat 820.000 kr. til dette formål.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det, med baggrund i den
vedtagne politik, praksis og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne
ansøgninger, foreslås:

der for sæsonen 2009-2010 indgås en sponsoraftale på 175.000 kr. med
klubben
det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/10601
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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svarende til sponsoratets størrelse

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrådt.
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13. Ansøgning fra Floorball Club Outlaws, Frederikshavn, om

indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2009-2010

Sagsfremstilling
Floorball Club Outlaws, Frederikshavn, søger om indgåelse af sponsoraftale for
sæsonen 2009-2010.

Klubbens førstehold - både herrer og damer - spiller i elitedivisionen i floorball under
Dansk Idræts-Forbund, landets bedste række. I den afsluttede sæson 2008-2009
vandt dameholdet sølv og herreholdet kom i kvartfinalen.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2009-2010 på 50.000 kr. Som
modydelse påføres kommunens logo herre- og dameholdets kampdragter og der vil
være bandereklame i spillehallen (Arena Nord). Frederikshavn Kommune vil
endvidere blive nævnt i kampprogrammer. Frederikshavn Kommune har i 2008 ydet
klubben sponsorstøtte med 40.000 kr.

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

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

Økonomiske konsekvenser
Finansiering kan ske via kontoen for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.
Der er i 2009 budgetmæssigt afsat 824.000 kr. til dette formål.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det, med baggrund i den
vedtagne politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne
ansøgninger, foreslås at

der for sæsonen 2009-2010 indgås en sponsoraftale på 40.000 kr. med
klubben
det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelser (reklamer)
svarende til sponsoratets størrelse

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrådt.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/8700
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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14. Ansøgning fra Frederikshavn Firma Klubber om tilskud til

Kildeløbet 2009

Sagsfremstilling
Frederikshavn Firma Klubber søger om tilskud på 15.000 kr. til leje af udstyr til at
styre tidtagningen i forbindelse med motionsløbet Kildeløbet 2009, der blev afholdt i
Frederikshavn den 21. maj 2009, Kristi Himmelfartsdag.

Udgifterne til leje af tidtagningsudstyr beløb sig til 17.500 kr.

Økonomiudvalget bevilgede i 2007 i alt  6.000 kr. til formålet. Der var ingen
ansøgning i 2008.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der, med baggrund i
arrangementets almene sundhedsfremmende formål ydes et tilskud på 6.000 kr. til
formålet.

Udgiften foreslås afholdt af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrådt.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/8292
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2009 Side 26 af 44

15. Ansøgning om ekstraordinært tilskud til Vendsyssel Elite

Badminton

Sagsfremstilling
Vendsyssel Elite Badminton søger om et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. med
baggrund i et forventeligt driftsunderskud i sæsonen 2008-2009.

Det er oplyst, at Vendsyssel Elite Badminton i den igangværende sæson satset
- ikke på det sportslige område, men på det organisatoriske område - bl.a. ved
ansættelse af en lønnet leder. Satsningen og finanskrisen har medført, at klubben
mangler 300.000 kr. i indeværende regnskabsår (1. august 2008 – 31. juli 2009).

Der er flere årsager til, at Vendsyssel Elite Badminton valgte at ansætte en leder,
bl.a. har man skabt en dialog og et samarbejde med flere af badmintonklubberne i
kommunen: Østervrå, Sæby, Strandby og naturligvis klubberne i Skagen og
Frederikshavn. Vendsyssel Elite Badminton hjælper de lokale klubber med at finde
især ungdomstrænere (et stigende problem i mange klubber) og besøger klubberne
med jævne mellemrum, ligesom de får gratis billetter til Vendsyssel Elite
Badmintons hjemmekampe i Badmintonligaen.

Klubben ønsker i de kommende år at fortsætte og udvikle samarbejdet med de
lokale klubber og har som mål, at endnu flere klubber i hele Vendsyssel får del i de
gevinster, der følger i kølvandet på Vendsyssel Elite Badmintons arbejde.

For fremover at imødegå en lignende situation har man reduceret de samlede
udgifter med små 20 % uden at de sportslige ambitioner ændres. Samtlige spillere
har været meget imødekommende og har alle accepteret lønnedgang. Klubben
har fået tilkendegivelser fra en række af vores større sponsorer, som alle bakker
Vendsyssel Elite Badminton op - også i fremtiden. Med baggrund heri ser
Vendsyssel Elite Badminton meget lyst på fremtiden.

Spillemæssigt er sæsonen 2008-2009 slut, men klubben har allerede igangsat en
del aktiviteter, der forhåbentlig giver indtægter. Man forventer hen over sommeren
via 5-6 aktiviteter at kunne skaffe indtægter på 150.000 kr. (sponsorarrangement på
Skagen Fiskerestaurant, lotteri, ”arbejdsmænd”, sommerarrangement i Skagen,
etc.).

Økonomiske konsekvenser
Finansiering af et eventuelt tilskud kan i givet fald ske via Økonomiudvalgets
tilskudskonti:

Dispositionskontoen
Markedsføringskontoen
Erhvervsudviklingskontoen

 Åben sag
 Sagsnr: 09/5655
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at der - bl.a. med
baggrund i samarbejdet med badmintonklubberne i kommunen - ydes et
ekstraordinært tilskud/sponsorat på 100.000 kr. til Vendsyssel Elite Badminton.

Udgiften foreslås afholdt af dispositionskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. april 2009
Udsættes.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Kommunens muligheder for at yde støtte til Vendsyssel Elite Badminton er via
etablering af sponsoraftale.

I lighed med de øvrige eliteklubber drives Vendsyssel Elite Badminton professionelt,
hvor man udbetaler løn til spillerne. Der er således tale om professionel idræt , som
kommunen ikke umiddelbart kan støtte via de almindelige tilskudsregler.

Økonomiudvalget vedtog i møde den 22. april 2009 at indgå en sponsoraftale på
200.000 kr. for sæsonen 2009-2010. Der kan eventuelt indgås en sponsoraftale på
yderligere 100.000 kr. En sådan mulighed for ekstraordinær sponsorstøtte er
indeholdt i den vedtagne politik og de vejledende retningslinier på området. Som
ved øvrige sponsoraftaler skal kommunen herfor modtage modydelser svarende til
sponsoratets størrelse.

Et sådant ekstraordinært sponsorbeløb kan finansieres med 50.000 kr. via kontoen
for sponsoraftaler på eliteidrætsområdet og 50.000 kr. via  dispositionskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
På grund af den helt ekstraordinære situation indgås der en sponsoraftale på
yderligere 100.000 kr. med Vendsyssel Elite Badminton.
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16. Ansøgning om tilskud til landdistriktskonference 2009

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i skarp konkurrence med flere andre kommuner fået
tildelt værtskabet for Indenrigsministeriets Landdistriktskonference 2009, som finder
sted i Skagen den 11. og 12. september 2009 med deltagere fra alle dele
af landet. I år får konferencen for første gang deltagelse af både indenrigs- og
socialminister Karen Ellemann og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets landdistriktskonference er at sikre en
platform for udveksling af meninger og erfaringer med landdistriktsudviklingen. På
konferencen kan deltagere fra hele landet dele erfaringer på tværs af landsdele, og
få inspiration til det daglige arbejde med landdistriktsudviklingen i lokalområdet.

Landdistriktskonferencen består af to afdelinger. Den første dag præsenteres
kommunens udviklingsprojekter i landdistrikterne herunder "Smagen af
kunsthåndværk" og "Strandby som Energiby", ligesom der er ekskursioner
til konkrete lokale udviklingsprojekter og kvindelige iværksættere som for eksempel
Ørtoft Klatrecenter, Fremtidens Gærum og Aalbæk Kulturhus samt Rødbeden og
Nygaards Mølle. Her vil lokale ildsjæle og kvindelige iværksættere kort fortælle den
gode historie om deres projekter. Herefter præsenterer indenrigs- og
socialministeren årets tema, og konferencens anden dag veksler mellem aktuelle
oplæg og drøftelser.

I år planlægges konferencen i et samarbejde mellem Indenrigs- og Socialministeriet
og Fødevareministeriet, men kommunen kender endnu ikke temaet for årets
konference og de konkrete oplægsholdere. Ministerier fastlægger det endelige
program sammen med kommunen ultimo juni.

I håbet om at give konferencedeltagerne en særlig uforglemmelig oplevelse, ønsker
koordineringsgruppen, at rammen om middagen fredag aften varetages af
Tordenskiolds soldater som en 1700-tals oplevelsesmiddag med med afsæt i
aktiviteter udviklet under Tordenskioldsdage. Der tænkes etableret et historisk miljø
i et festtelt.

Udgifter i forbindelse med selve konferencen og ekskursioner til lokale
udviklingsprojekter i landdistrikterne afholdes af Indenrigs- og Socialministeriet.
Ekstraudgifter i forbindelse med præsentation af kommunens landdistrikter afholdes
af Frederikshavn Kommune. Udgiften på 45.000 kr. kan finansieres på kontoen for
medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud på 45.000 kr.
som finansieres af kontoen for medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009

 Åben sag
 Sagsnr: 08/579
 Forvaltning: TF
 Sbh: IBHA
 Besl. komp: ØU
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Tiltrådt.

Bilag

Økonomistatus juni 2009  (dok.nr.58639/09)
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17. Fælles indsats for øget markedsføring og særlige tiltag på

det norske og svenske marked i 2009

Sagsfremstilling
Den finansielle krise med lave svenske og norske kurser, har bevirket at antallet af
både endagsgæster med færgerne og overnattende svenske og norske turister er
dalet drastisk.

For at imødegå den reaktion, er der indgået samarbejde mellem byens
detailhandlende, pengeinstitutterne, Frederik - Handels- og Virksomhedsforeningen
samt Turistforeningen i Frederikshavn om øget markedsføring og særlige tiltag på
det norske og svenske marked. Dette samarbejde indeholder et økonomisk bidrag
fra de deltagende parter. De ansøgende parter håber på at nå et beløb på i alt 1,6
mio. kr.

Der er indtil nu indsamlet i alt 200.000 kr. fordelt på følgende:

Detailhandel 55.000 kr.
Pengeinstitutterne 70.000 kr.
Frederik, Handels- og Virksomhedsforeningen 50.000 kr.
Turistforeningen 25.000 kr.

Der er yderligere givet tilsagn fra VisitNordjylland om, at man vil fordoble det beløb,
som ansøger kommer med. Stena Line har givet et tilsvarende tilsagn om at
fordoble det beløb, som kommer fra VisitNordjylland, således at der i alt vil være et
beløb på 1,6 mio. kr. til rådighed til denne særlige indsats.

Der ansøges via dette samarbejde ”Fælles Indsats Norge/Sverige”
Økonomiudvalget om et beløb på 200.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes med 200.000 kr. i
2009, finansieret inden for Økonomiudvalgets samlede ramme til erhvervsudvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrådt.

Bilag

Fælles indsats Norge og Sverige 2009 - Ansøgning fra Lysets Land (dok.nr.50952/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/9117
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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18. Frigivelse af anlægsmidler til centraliseringen af Den

Kommunale Tandpleje

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af budget 2009 er det besluttet at centralisere den Kommunale
Tandpleje i Colosseum i Frederikshavn Kommune.
I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten for
Børne- og Ungdomsudvalget afsat 1 mio. kr. til flytteomkostninger.

Der søges om frigivelse af beløbet på 1,0 mio. kr. til afholdelse af flytteudgifter samt
øvrige udgifter til entreprenører mv. i forbindelse med flytningen af tandklinikker.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 1,0 mio. kr. for 2009.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2009
Anbefales.

Fraværende: ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/9307
 Forvaltning: BKF
 Sbh: anjo
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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19. Udnyttelse af ledig låneramme for 2009

Sagsfremstilling
I det korrigerede budget er det forventet at der skal optages lån for 96,9 mio. kr.
vedr. afholdelse af låneberettigede udgifter i 2009.

For at undgå at belaste kassebeholdningen med udlæg til låneberettigede udgifter
til slutningen af året, hvor der normalt hjemtages lån, foreslås det, at der
hjemtages et lån nu på 40,0 mio. kr., til dækning af låneberettigede udgifter til
skolerenoveringer og rådhusrenovering.

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

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
der optages et lån på 40,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Anbefales.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/10947
 Forvaltning: CF
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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20. Genhusningsudgifter i 2008 - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes oversigt over genhusningsudgifter i 2008 til efterretning.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at notatet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Til efterretning.

Bilag

Specifikation af genhusningsudgifter i 2008 i relation til rådhusrenovering (dok.nr.59707/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/12133
 Forvaltning: CF
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2009 Side 34 af 44

21. Budgetopfølgning pr. 31. maj, Økonomiudvalgets område -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 31.
maj 2009

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. maj til
efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgningen pr. 31. maj, rapporten (dok.nr.57539/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/10682
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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22. Årsberetning 2008 - Opkrævning/Inddrivelse -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har udarbejdet årsberetning for 2008 vedrørende opkrævnings-
og inddrivelsesopgaven i Frederikshavn Kommune. Opgaven er delt mellem
Frederikshavn Kommune som varetager opkrævningen og SKAT som varetager
inddrivelsen.

Årsberetningen indeholder oplysninger om restanceudviklingen fra 2007 til
2008, kommentarer hertil samt den oversigt over afskrivninger i 2008, som skal
udarbejdes i henhold til bilag 9.7 - "Afskrivning af restancer og
afstemningsmæssige differencer" samt arbejdsgangsbeskrivelse. Bilag 9.7 og
arbejdsgangsbeskrivelse er godkendt af Økonomiudvalget 28. februar 2008.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Årsberetning 2008 -
Opkrævning/Inddrivelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Til efterretning.

Bilag

Årsberetning - Inddrivelse 2008 (dok.nr.53876/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/9881
 Forvaltning: CF
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU
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23. Ansættelse af Kultur- og Fritidschef - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Stillingen som Kultur- og Fritidschef har været opslået ledig grundet tidligere leders
fratræden.

Til stillingen indkom 27 ansøgninger. Ansættelsesudvalget, bestående af Børne- og
Kulturdirektøren, institutionschefen, musikskolelederen, en repræsentant fra
Halinspektørene og en personalerepræsentant, har afviklet samtaler med fem
ansøgere.

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at tilbyde ansættelse til Thomas Østergaard,
Hjørring, som kommer fra en stilling som souschef på Vendsyssel Teater.

Ansættelsesdato er 1. august 2009.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager ansættelsen til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Til efterretning.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/1755
 Forvaltning: BKF
 Sbh: liad
 Besl. komp: ØU
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24. Palm City - Venstres henvendelse til Borgmesteren om fejl i

sagsbehandling og sagsforløb

Sagsfremstilling
Lars Møller har med vedlagte brev af 28. maj 2009 på vegne af Venstres
byrådsgruppe henvendt sig til Borgmester Erik Sørensen med en række
overvejelser og spørgsmål vedrørende sagsbehandling og sagsforløb i forbindelse
med salget af arealerne ved Lerbæk til Palm City. Lars Møller har i brevet anmodet
om svar senest på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2009.

Svar på Lars Møllers spørgsmål fremgår af vedlagte redegørelse med tilhørende
bilag.

Indstilling
Spørgsmål og svar fremlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Søren Visti Jensen forlanger redegørelsen forelagt byrådet til orientering.

Bilag
Bilag 1 - Henvendelse fra Venstres Byrådsgruppe - Palm City (dok.nr.60018/09)
Bilag 2 - Kopi af skrivelse til Statsforvaltningen - Palm City (dok.nr.60027/09)

Bilag 3 - Redegørelse for sagsforløbet omkring Palm City (dok.nr.60012/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/1344
 Forvaltning: BRS
 Sbh: jawi
 Besl. komp: ØU/BR
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25. Fornyelse af lejekontrakt for fysiske rammer til husning af

Tranåsskolen

 Lukket sag
 Sagsnr: 09/9338
 Forvaltning: BKF
 Sbh: bran
 Besl. komp: BUU/ØU



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2009 Side 39 af 44

26. Genbrugsplads Ousenvej 16, Sæby

 Lukket sag
 Sagsnr: 08/9524
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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27. Udbud af storparcel ved Bakkevænget i Østervrå

 Lukket sag
 Sagsnr: 07/3709
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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28. Eventuelt køb af ejendommen Højlundsvej 94, Østervrå.

 Lukket sag
 Sagsnr: 09/4351
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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29. Eventuelt salg af areal ved Toldergårdsvej, Skagen

 Lukket sag
 Sagsnr: 07/1639
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2009 Side 43 af 44

30. Køb af Banens Have, Skagen

 Lukket sag
 Sagsnr: 09/9092
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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31. Forslag til fremrykning af anlægsinvesteringer og

prioritering af "toiletpuljen" som følge af tilsagn om lån og

tilskud til anlægsinvesteringer

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget blev på møde den 13. maj orienteret om, at Indenrigs- og
Socialministeriet har givet Frederikshavn Kommune tilsagn om lån og tilskud på i alt
22 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Der er ansøgt om rammebeløb inden for de 3
puljers områder: borgernære serviceområder - hhv. tilskud og lån - samt renovering
af toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler.

Administrationen har udarbejdet forslag til fremrykning af anlægsbevilling fra 2010
til 2009 for Maskinhallen og aflastningsboliger i Dybvad. Begge projekter er
påbegyndt med en afsat bevilling i budget 2009.

Administrationen har udarbejdet forslag til anvendelse tilskuddet til renovering af
toiletforhold i daginstitutioner og skoler. Renoveringerne er fordelt over 2009 og
2010. Se bilag.

Derudover har administrationen fremlagt forslag til hvilke anlægsinvesteringer, som
kommunen har optaget på investeringsoversigten i 2009 og 2010, som kan
medfinansieres af det modtagne tilskud til investeringer på borgernære
serviceområder på 12 mio. kr.

Modtagelsen af tilsagnene om yderligere tilskud og lån betyder, at kommunens
kassebeholdning set over 2009 og 2010 netto bliver tilført 14,8 mio. kr. Vedrørende
tilskuddet på 7,2 mio. kr. igangsætter kommunen yderligere renoveringer af
toiletforhold i daginstitutioner og folkeskoler. De resterende tilskud samt
låneoptagelse gives som medfinansiering af anlægsprojekter, der allerede er
indregnet i budgettet.

En nærmere beskrivelse af virkningerne af de enkelte tilsagn fremgår af bilag til
sagen.

Økonomiske konsekvenser
Som følge af de foreslåede disponeringer, skal der for 2009 optages yderligere
rådighedsbeløb på i alt 4,7 mio. kr. For 2010 indarbejdes netto 2,5 mio. kr.

Fordelingen af de meddelte tilsagn betyder yderligere tilskud i 2009 på i alt 12,8
mio. kr. og yderligere låneoptagelse på 2,8 mio. kr. For 2010 vil der være yderligere
tilskud på 6,4 mio. kr.

Denne sag betyder, at der i 2009 tilføres kassebeholdningen i alt 10,9 mio. kr. og
for 2010 tilføres kassebeholdningen 3,9 mio. kr.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/9675
 Forvaltning: CF
 Sbh: haje
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

forslag til renovering af toiletforhold i skoler og daginstitutioner i 2009 og
2010 godkendes, og at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivelse af
beløbet på 1,9 mio. kr. til investering i toiletforholdene på daginstitutioner
samt folkeskoler
forslag til fremrykning af anlægsbevillinger fra 2010 til 2009 godkendes og
at der i 2009 optages rådighedsbeløb samt frigivelse af rådighedsbeløbet
på 2,8 mio. kr., til investering i Maskinhallen med 1,3 mio. kr. og til
investering i Dybvad Ældreboliger, aflastningsboliger med 1,5 mio. kr.
de afledte virkninger nævnt i bilagene for budget 2010 indregnes i
budgetforslaget for 2010 – 2013
der optages en yderligere indtægt vedrørende generelle tilskud på 12,8 mio.
kr.
der optages yderliger låneoptagelse på 2,8 mio. kr.
nettovirkningen af sagen på indtægt 10,9  mio. kr. tillægges
kassebeholdningen

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2009
Tiltrædes.

Bilag
Bilag 1 - Forslag til renovering af toiletpulje (dok.nr.57034/09)
Bilag 2 - Forslag til investeringer i borgernære serviceområder (dok.nr.57038/09)
Bilag 3 - Forslag til fremrykning af kommunale investeringer (dok.nr.57041/09)
Bilag 4 - Uddybning af økonomisk konsekvenser vedr. sagen "Bevillingsmæssige ændringer som følge

af tilsagn på 22 mio. kr. (dok.nr.58817/09)
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Birthe Marie Pilgaard

Lars M. Møller

Jens Ole Jensen

Peter E. Nielsen

Ole Rørbæk Jensen

Søren Visti Jensen


