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1. Forslag til lokalplan SAE.O.03.06.01 - Mariested, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. august 2009, at udvidelse af 

Plejecenter Mariested søges realiseret gennem ny planlægning på grundlag af de 

fremsendte skitser.  

  

Eksisterende plejecenter påtænkes ombygget til 26 boliger fordelt på 3 

bofællesskaber og serviceareal. Umiddelbart vest herfor tænkes opført en ny 

gårdhavebebyggelse som ramme om 3 bofællesskaber med i alt 18 boliger. De to 

"afdelinger" forbindes med en overdækket passage. Nybyggeriet opføres i en etage 

som eksisterende bebyggelse.  

  

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger tilvejebragt lokalplanforslag som 

åbner mulighed for ovenstående udvidelse af plejecenteret.  

  

Det eksisterende plejecenter Mariested er beliggende i rammeområde 

SAE.O.03.60. Tilbygningen til Mariested ligger i nuværende rammeområde 

SAE.0.03.64. I dette område kan der alene opføres enkelte bygninger til brug for 

områdets funktioner som vandværk og rekreativt område. For at bringe 

overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan, er der udarbejdet 

kommuneplantillæg nr. 09.03, der sikrer, at hele lokalplanområdet ligger i 

rammeområde SAE.O.03.60.  

 

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.O.03.60.01 og kommuneplantillæg nr. 09.03 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag til dagsorden - SAE.O.03.60. 72dpi.pdf (dok.nr.128654/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17376 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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2. Forslag til lokalplan SAE.B.07.06.01 - Tæt-lav 

boligbebyggelse ved Savværksvej 1, Voerså 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Savværksvej 1A, Voerså, har ansøgt om principiel tilladelse til 

at ændre status for ferieboligerne på ejendommen til helårsbeboelse.  

  

På ejendommen findes i dag 14 ferieboliger på hver ca. 80 m
2
. Lejlighederne er i 

1½ etage, og er i de senere år søgt solgt som ferieboliger men uden held. Ejer 

ønsker nu, at der skabes mulighed for, at lejlighederne kan anvendes til 

helårsbeboelse, evt. 2 lejligheder sammenlagt. 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 10. marts 2009, at man ville være 

positivt medvirkende til, at statusændring fra ferieboliger til helårsbeboelse for 

ejendommen søges realiseret gennem ny planlægning.  

  

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger tilvejebragt lokalplanforslag, som 

overfører ejendommen til helårsbeboelse.  

  

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til ferie-/ fritidsformål. For at overføre 

området til boligformål er der derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 09.02.  

 

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.B.07.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.02 

udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag til dagsorden - SAE B 07. 72dpi.pdf  (dok.nr.128656/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16794 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.242.B og 

Kommuneplantillæg SKA.23.05 - Vesterby, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 29. april 2009 Lokalplanforslag SKA.242.B og Forslag til 

kommuneplantillæg SKA.23.05 for boligområdet Vesterby, Skagen. Forslaget  har 

været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2009 til den 8. juli 

2009. Lokalplanforslag SKA.244.B blev fremlagt i offentlig høring i samme 

periode. Lokalplan nr. SKA.244.B og Kommuneplantillæg SKA.25.05 blev vedtaget 

af byrådet den 28. oktober 2009.  

  

Lokalplan SKA.242.B blev taget af dagsordenen på Økonomiudvalgets møde den 

21. oktober 2009, idet det vurderedes, at den af forvaltningen foreslåede ændring, 

§ 7.11, var af en sådan karakter, at borgere, der direkte blev berørt  af ændringen, 

skulle have lejlighed til at udtale sig. Ændringen blev udsendt til de berørte borgere 

ved høringsbrev af 22. oktober 2009. Bemærkninger til ændri ngen og 

forvaltningens indstilling fremgår af bilag "partshøring" af 3. november 2009, hvor 

også ordlyden af ændringen fremgår. 

  

Til det oprindelige lokalplanforslag indkom der 550 "listeunderskrifter" og 45 

enkeltvise indsigelser. "Listeunderskrifterne" vedrører problematikken omkring 

beboelse i helårsboliger og fritidsboliger, ligesom over halvdelen af de individuelt 

fremsendte indsigelser berører samme emne.  

  

De øvrige indsigelser vedrører hovedsageligt bebyggelsesmæssige forhold, fx 

bebyggelsesprocenten/det bebyggede areal, højden på plankeværker, 

materialeanvendelse, farver og lignende. Desuden stilles spørgsmål ved 

anvendelsen af arealet beliggende på hjørnet af Hans Baghs Vej/Vestre Strandvej 

("Den røde Fabrik").   

  

Forvaltningen peger i indsigelsesnotatet på, at området skal fastholdes til 

helårsbeboelse. Udlæg af ferieboliger i kystnær byzone betragtes som en 

omgåelse af forbuddet mod udlægning af nye sommerhusområder i 

kystnærhedszonen, jf. Miljøministeriets landsplanredegørelse 2009.  Forvaltningen 

peger desuden på enkelte ændringer til bebyggelsens ydre udformning.  

  

Ændringer til Lokalplan SKA.242.B, som svarer til ændringerne foretaget 

i i Lokalplan SKA.244.B, ændres begge steder. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at Lokalplan SKA.242.B og Kommuneplantillæg SKA.23.05 vedtages 

endeligt i overensstemmelse med forvaltningens indstillingsnotat af 3. september 

2009 og "partshøring" af 3. november 2009.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3761 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. november 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Et flertal anbefaler indstillingen.  

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde det i planen nævnte vedr. højden på plankeværk.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Dagsordenspunkt fra møde den 29-04-2009 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.42575/09) 

Bilag 2 - Dagsordenspunkt fra møde den 21-10-2009 i Økonomiudvalget (dok.nr.117433/09) 

Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP SKA.242.B Vesterby 17.09.09 (dok.nr.102656/09) 

Bilag 4 - Lokalplan P SKA.242.B (dok.nr.124879/09) 

Bilag 5 - Kommuneplantillæg SKA.23.05 (dok.nr.124878/09) 

Bilag 6 - Partshøring Vesterby (dok.nr.124315/09) 
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4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 

Socialudvalgets budgetområde 2009/2010 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der i 2009 et nettobudget på 1.013.000 kr.  samt i 2010 

et nettobudget på 6.243.000 kr. anført til ”Tilbud til senhjerneskadede”.  

Disse beløb ønskes frigivet.  

  

Byggestart er april 2010 og forventes afsluttet april 2011. Bevillingen finansieres af 

det på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget og 

byrådet, at nettobeløbene vedrørende 2009 på 1.013.000 kr. og nettobeløbene 

vedrørende 2010 på 6.243.000 kr. til ”Tilbud til senhjerneSkadede” frigives.  

 

Beslutning Socialudvalget den 11. november 2009 

Anbefales frigivet. 

  

Afbud: Bruno Müller.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009 

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19405 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bihj 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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5. Toppen af Danmark - Forslag til strategi- og handlingsplan 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi - og handlingsplan for 2010 til 

godkendelse i Frederikshavn Kommune. I denne godkendelsesproces har 

Erhvervs- og Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til 

Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges indenfor 

rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale aftaler med de lokale 

turistforeninger. I den forbindelse har Toppen af Danmark udarbejdet en strategi - 

og handlingsplan som fortsat sætter fokus på at:  

 Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som Danmarks førende 

destination for kystferie kombineret med oplevelser og aktiviteter  

 Toppen af Danmarks turisme skal skabe udvikling med vækst til følge - i 

både den enkelte turistvirksomhed som samfundet generelt  

 Udviklingen af turisme i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssig 

sociokulturel og økonomisk bæredygtighed.  

Indenfor denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan der 

overordnet fokuserer på: 

 Børnefamilier  

 Seniorer på over 50 år  

 Markederne Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland  

Toppen af Danmarks markedsføringsmæssige indsats vil være koncentreret om at 

bevare status som et førende dansk rejsemål i Danmark for danskere og 

nordmænd, og fastholde og øge betydelige andele i Sverige og Tyskland. Desuden 

forsøges i tæt samarbejde med VisitNordjylland fortsat at afprøve en 

markedsføringsmæssig indsats i Holland med henblik på at øge antallet af de 

hollandske gæster, og dermed opnå større spredning i de markeder, der opereres 

på. Derudover analyseres og evt. afprøves muli ghederne for at gøre tiltag på det 

italienske og engelske marked.  

  

En fortsat stor satsning for Toppen af Danmark er projekt Naturen+, VisitDenmarks 

store udviklingsprojekt "Udvikling af nye superhelårsdestinationer", som nu er i sin 

implementerings- og igangsætningsfase. Projektet skal sætte nye standarder for 

udvikling af de bedste kystferiedestinationer i Danmark, og det overordnede mål 

med projektet er at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. 

Projeket afvikles som et selvstændigt udviklingsprojekt de kommende tre år 

indenfor rammerne af destinationsselskabet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12333 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 
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Fra 2009 og fremadrettet beregnes kommunernes bidrag til Toppen af Danmark 

med den kommunale fremskrivningsprocent, som for 2010 er på 3.1%. Det betyder 

at bidraget for 2010 bliver på 14,70 kr. pr. indbygger svarende til 922.000 kr.  

  

Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi og handlingsplan er i 

overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes øvrige vedtagne strategier 

indenfor erhverv og turisme.  

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at strategi og handlingsplanen med 

tilhørende budgetter godkendes som en strategisk satsning på turismeområdet.  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009  

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Forslag til Strategi- og handlingsplan 2010 er tidligere blevet behandlet i Læsø og 

Hjørring kommuner, som er de to øvrige deltagerkommuner i Toppen af Danmark.  

  

Læsø Kommune har godkendt Strategi- og handlingsplanen inklusiv det ansøgte 

kontingentbidrag på 14,70 kr. pr. indbygger. Hjørring Kommune har godkendt 

Strategi- og handlingsplanen, men har valgt at fastholde kontingentbidraget på 

14,25 kr. pr. indbygger svarende til bidraget i 2009.  

  

Vælger Frederikshavn Kommune at fastholde kontingentbidraget fra 2009 på 14,25 

kr. pr. indbygger, vil det svare til et bidrag på 894.000 kr. i modsætning til det 

ansøgte beløb på 922.000 kr. 

  

 

Indstilling - Økonomiudvalget den 18. november 2009  

I forlængelse af den supplerende sagsfremstilling indstiller kommunaldirektøren,  at 

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at strategi- og handlingsplan godkendes, dog 

således at kontingentbidraget fra 2009 på 14,25 kr. pr. indbygger fastholdes.   

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Anbefales. 

 

Bilag 

Bilag 1 - Vedr. Forslag til strategi- og handlingsplan 2010 - inkl. budget (dok.nr.82871/09) 

Bilag 2 - Forslag til strategi og handlingsplan 2010 - for Distinationsselskabet Toppen af Danmark 

A/S (dok.nr.82867/09) 
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6. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - 

Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling 

Skagens Museum søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen 

matr. nr. 116 g, Skagen markjorder, beliggende Ellehammervej 25, Skagen.  

  

Ejendommen er erhvervet pr. 1. november 2008 og benyttes af Skagen Museum til 

lager af bøger, udstillingsudstyr, rammer og andet materiel, som er nødvendig for 

museets drift. 

  

I henhold til § 8, stk. 1 a), i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme 

kan byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af skoler, hospitaler, 

sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker 

under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer.  

  

Det vurderes at lagerlokaler ejet af et offentligt tilgængeligt museum falder ind 

under reglerne for fritagelse.    

  

Ifølge Teknisk Forvaltning, ejendomsdata, er ejendommen ny og vurderet første 

gang pr. 1. oktober 2009 med ejendomsskattevirkning fra 2011.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der med vi rkning fra 

1. januar 2011 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Ellehammervej 

25, Skagen.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13930 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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7. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - 

KFUM´s Soldatermission 

 

Sagsfremstilling 

KFUM’s Soldatermission i Danmark søger om fritagelse for betaling af grundskyld 

for ejendommen matr. nr. 1 av, Bangsbo, beliggende Understedvej 1, 

Frederikshavn.  

  

Ejendommen er erhvervet pr. 1. november 2009 og skal benyttes som orlovshjem 

for soldater ved Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn.  

  

I henhold til § 8, stk. 1 c), i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme 

kan byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der 

ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, 

som anvendes til institutionens formål.  

  

Soldaterhjem / orlogshjem falder ind under ovenstående regler for fritagelse.     

  

Ifølge Teknisk Forvaltning, ejendomsdata, er ejendommen endnu ikke 

tinglysningsmæssigt overført til KFUM’s Soldatermission i Danmark.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der med virkning fra 

1. januar 2010 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Understedvej 1, 

Frederikshavn, under forudsætning af, at de skødemæssige forhold forinden er 

afklaret. 

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19865 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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8. Stillingtagen til engagement i kommunal begravelsesplads i 

Sæbygård Skov  

 

Sagsfremstilling 

Byårdet godkendte den 25. juni 2008, at kommunen skulle medvirke ved etablering 

af mulighed for urnenedsættelser i en del af Sæbygård Skov. Det blev overladt til 

forvaltningen at foretage de nødvendige dispositioner i samarbejde med skovens 

ejer og eventuelle andre aktører, herunder udfærdigelse af dokumenter mv.  

  

Der er efterfølgende meddelt landzonetilladelse til etablering af 

begravelsesgravpladsen, og udarbejdet udkast til vedtægter mv. Der har været tale 

om, at kommunen i samarbejde med Løvfald I/S skulle forestå projektet og den 

efterfølgende drift, således at administrationen i så vidt omfang som muligt skulle 

udføres af Løvfald I/S. 

  

Kirkeministeriet, som skal godkende etableringen af en kommunal 

begravelsesplads, har imidlertid stillet en række krav som betingelse for at 

godkende etableringen. Der henvises til vedlagte notat.   

På baggrund heraf ønskes en principiel stillingtagen til, om byrådet ønsker, at 

kommunen etablerer og driver begravelsespladsen på de af ministeriet opstillede 

vilkår, herunder med en bestyrelse, hvis flertal består af byrådsmedlemmer,  de 

driftsmæssige og tilsynsmæssige opgaver mv.  

  

Endvidere skal der i givet fald tages stilling til, under hvilket stående udvalg 

opgaven skal placeres. 

Økonomisk er det forudsat, at kommunen vil kunne løse opgaven 

omkostningsneutralt - via brugerbetaling og i samarbejde med de to private aktører. 

Om denne forudsætning holder, afhænger dog af hvor stor interessen vil være for 

at erhverve urnegravstederne. Der må derfor forudses en vis usikkerhed omkring 

denne forudsætning. 

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor byrådet, at der 

tages principiel stilling til om kommunen ønsker at etablere og drive en kommunal 

begravelsesplads på de af kirkeministeriet opstillede vilkår i samarbejde med de i 

sagsfremstillingen nævnte private aktører. 

  

I bekræftende fald indstilles det, at der tages stilling til under hvilket stående udvalg 

opgaven skal henhøre, således at det pågældende udvalg herefter 

foretager alle nødvendige tiltag, herunder indgåelse af de aftaler, udarbejdelse af 

vedtægter mv., og således, at udvalget bemyndiges til at udpege medlemmer til 

bestyrelsen blandt udvalgets medlemmer.     

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Økonomiudvalget udtrykker principiel velvilje overfor etablering af gravplads på de 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3259 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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af Kirkeministeriet fremsatte betingelser.  

Økonomiudvalget anbefaler, at opgaven i givet fald henlægges til teknisk udvalg. 

 

Bilag 

Notat om etablering af mulighed for skovbisættelser i Frederikshavn kommune (dok.nr.127189/09) 
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9. Ophævelse og sammenlægning af legater 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune administrerer en række mindre legater, der gennem tiden 

er oprettet af personer og institutioner i kommunen. Se bilag for en liste af legater.  

  

Flere af disse legater har en legatkapital, som er så lille, at de beløb, der kan 

uddeles hvert år, bliver meget små. Dertil kommer, at legaterne er oprettet så de 

geografisk dækker de gamle kommuner. Disse forhold betyder at der er en 

uforholdsmæssig stor administrativ byrde forbundet med at administrere legaterne.  

  

Det forslås derfor enten, at  

  

       søge Civilstyrelsen om at ophæve legaterne og udbetale legatkapitalen til de 

anførte formål 

       søge Civilstyrelsen om at sammenlægge de legater, som har til formål at 

"støtte værdigt trængende" med Frederikshavn Kommunes Fond for 

vanskeligt stillede. Denne fond har en samlet kapital og beholdning på 

370.143,81 kr. og vil, såfremt dette realiseres, få til ført 210.624,63 kr. De 

resterende legater, som ikke har som formål at "støtte værdigt trængende" 

foreslås stadigt nedlagt  

 

Juridiske konsekvenser 

Ingen.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ingen.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller at søge Civilstyrelsen om at sammenlægge de legater, som 

har til formål at "støtte værdigt trængende" med Frederikshavn Kommunes Fond 

for vanskeligt stillede. De resterende legater, som ikke har som formål at "støtte 

værdigt trængende" nedlægges.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Anbefales. 

 

Bilag 

Ophævelse eller sammenlægning af legater (dok.nr.110952/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17983 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 

 



 
 

 

Økonomiudvalget - Referat - 18. november 2009 Side 16 af 24 

 

 

10. Budgetopfølgning pr. 30. september, Økonomiudvalgets 

område - Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 30. 

september 2009.  

Bilaget vil blive eftersendt inden Økonomiudvalgets møde. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. 

september til efterretning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10682 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU 
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11. Budgetopfølgning pr. 30. september 2009 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til budgetopfølgningsproceduren, der er godkendt i Økonomiudvalget, 

skal der 3 gange årligt forelægges en budgetopfølgning for byrådet.  

  

Hvert enkelt udvalg har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2009 for 

eget udvalgsområde. Forvaltningernes indstillinger og udvalgenes beslutninger 

fremgår af budgetopfølgningsmaterialet. I budgetopfølgningsmaterialet findes også 

Direktionens sammenfattende kommentarer. 

  

Budgetopfølgningen eftersendes fra Økonomiafdelingen den 13. november 2010.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 godkendes.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2009  

Anbefales. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1823 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU/BR 
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12. Forespørgsel om tilbageskødning af storparcel i Elling 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/18256 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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13. Udbud af storparcel ved Bakkevænget i Østervrå  

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/3709 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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14. Salg af bygning, Hjørringvej 234, Thorshøj 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/491 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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15. Eventuel salg af del af matr. nr. 2h, Strandby Elling sogn 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/14323 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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16. Ændring af betalingsprincip 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/18949 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: STKL 

 Besl. komp: ØU 
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17. Finansiel leasing af genbrugshjælpemidler i 2010 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/19848 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: ØU 
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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 
   

 

 
 


