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1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.226.B Tæt-lav

boligbebyggelse ved Hedevej i Skagen

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan SKA.226.B Tæt-lav boligbebyggelse ved Hedevej i Skagen har
i perioden fra den 9. september til den 4. november 2009 været fremlagt til offentlig
debat. Der er ikke indkommet nogen indsigelser/bemærkninger til forslaget.

Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af Grundejerforeningen, som ønsker
mulighed for at udnytte kommuneplanens ramme med en bebyggelsesprocent på
30 mod de nuværende 25.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplan SKA.226.B Tæt-lav boligbebggelse ved Hedevej i Skagen
vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Lokalplan SKA.226.B tæt-lav boligbebyggelse ved Hedevej i Skagen (dok.nr.132620/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/12556
 Forvaltning: TF
 Sbh: SAHA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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2. Forslag til lokalplan FRE.B.11.27.01 og kommuneplantillæg

nr. 09/04 for Højrupsvej / Anholtsvej i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag FRE.B.11.27.01 og Kommuneplantillæg nr. 09/04 omfatter et areal
på 1,3 ha beliggende i det sydlige del af Frederikshavn ved Højrupsvej/Anholtsvej.
Området afgrænses mod nord af rækkehuse på Højrupsvej, mod øst af en række
villaer på Vinthersvej, mod syd (af Anholtvej) og vest af blandede bolig- og
erhvervsområder. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er
udarbejdet på foranledning af Frederikshavn Boligforening på baggrund af to
skitseforslag.

Lokalplanforslaget har som hovedformål at muliggøre opførelse af et
senhjerneskadecenter langs Anholtsvej og etageboliger langs Højrupsvej. Forslaget
skal derudover sikre harmoni mellem de to delområder, arkitektonisk kvalitet samt
p-pladser og fælles opholdsarealer.

Miljømæssige konsekvenser
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om
Miljøvurdering af Planer og Programmer. Screeningen konkluderer, at
lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en
miljøvurdering.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
byrådet, at Lokalplanforslag FRE.B11.27.01 og Forslag til kommuneplantillæg
nr. 09/04 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Forslag til Lokalplan FRE.B.11.27.01 Højrupsvej/Anholtvej og Kommuneplantillæg nr.

09/04 (dok.nr.134141/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/16241
 Forvaltning: TF
 Sbh: IBHA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3. Betalingsvedtægt for Frederikshavn Vand A/S januar 2010

Sagsfremstilling
Frederikshavn Vand A/S har udarbejdet en ny betalingsvedtægt gældende pr. 1.
januar 2010. Betalingsvedtægten er vedlagt som bilag 1. Betalingsvedtægten er
udarbejdet i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf.
lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 (betalingsloven).

Betalingsvedtægten er udarbejdet af Frederikshavn Vand A/S, der som
spildevandsforsyningsselskab fra 1. januar 2010 er bemyndiget hertil i henhold til
vandsektorloven. Frederikshavn Vand A/S forestår efter samme lovgrundlag al
administration af vedtægten, herunder fastlæggelse af samtlige takster til årlig
godkendelse i byrådet.

Frederikshavn Vand A/S har desuden udarbejdet en række administrative
retningslinjer til internt brug for administration af betalingsvedtægten. Frederikshavn
Kommune skal ikke tage stilling til de administrative retningslinjer. Retningslinjerne
er vedlagt som bilag 2. Taksterne fremgår til enhver tid af det hertil hørende
takstblad.

Betalingsvedtægten erstatter "Betalingsvedtægt for Kloakforsyningen i
Frederikshavn Kommune" fra januar 2007.

Indstilling
Frederikshavn Vand A/S indstiller, at Plan- og Miljøudvalget med henblik på endelig
godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet godkender Betalingsvedtægt for
Frederikshavn Vand A/S, Januar 2010.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Bilag 1 - Betalingsvedtægt for Frederikshavn Vand AS, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn
Kommune, Januar 2010 (dok.nr.123487/09)
Bilag 2 - Administrative retningslinjer for Betalingsvedtægten, Frederikshavn Vand

AS (dok.nr.123485/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/13672
 Forvaltning: TF
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4. Byggesagsgebyrer 2010 - takststigninger

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev der forudsat en regulering af
gældende takster for byggesagsgebyrer. Budgetreguleringen forudsatte en
udredning af ekstra gebyrindtægter på 1 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalget blev senest den 8. september 2009 orienteret om uændrede
gebyrer for 2010 og omkostningsoversigt for byggesagsbehandlingen og
gebyrindtægter for 2009. 

Nedgangen i antallet af indkomne byggeansøgninger forventes samtidigt reduceret
med ca. 20 % for hele 2009. Indtægtsnedgangen skal ses i lyset af den generelle
aktivitetsnedgang i samfundet.

Teknisk Forvaltning har på baggrund af gebyrindtægter for 2009 udarbejdet forslag
til takststigninger for byggesagsgebyrerne for 2010. Der er indarbejdet stigninger på
ca. 70 % på en række gebyrgrupper. Det er i denne forbindelse forudsat, at
aktiviteten i samfundet vil falde med 10 - 15 % i 2010 i forhold til 2009. Det
forudsættes at de ansøgninger der modtages i 2010 er af samme type som
ansøgningerne i 2009.

Økonomiske konsekvenser
Med en budgetteret gebyrindtægt for 2009 på 2.254.850 kr. og en forventelig
gebyrindtægt på ca. 2 mio. kr. bliver resultatet ca. 200.000 kr. mindre end forudsat.
Med et forslag til nye gebyrsatser for 2010  - med ca. 70 % takststigninger -
forventes der for 2010 ca. 1 mio. kr. mere i indtægt. Der forventes således en
samlet gebyrindtægt på ca 3,2 mio. for 2010.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at de foreslåede gebyrer for 2010 godkendes og
viderebehandles i henholdvis Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Forslag til byggesagsgebyrer 2010 (dok.nr.133175/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/2924
 Forvaltning: TF
 Sbh: heer
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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5. Takster for spildevand i 2010

Sagsfremstilling
Frederikshavn Vand A/S sender følgende forslag til takstændringer på
spildevandsområdet for 2010:

2009 2010 Ændringer
Variabel bidrag 26,69 kr. 28,50 kr. 1,81 kr.
Pris pr. stik (index 2009K2) 606,80 kr. 596,57 kr. -10,23 kr.
Statsafgiften 0,57 kr. 2,17 kr. 1,60 kr.

Grundlaget for opkrævning af spildevandstakster er reduceret fra 4,1 mio. m3 til 3,9

mio. m3.

Der er med virkning fra 1. januar 2010 vedtaget en ny lov vedrørende afregning af

statsafgiften. Det betyder, at statsafgiften i 2010 udgør 2,51 kr. pr. m3. Da der er

opkrævet for meget i statsafgift for 2007 og 2008, svarende til 0,34 kr. pr. m3 , vil

der i 2010 blive opkrævet 2,17 kr. pr. m3 statsafgift.

Alle priser er ekskl. moms.

Indstilling
Det indstilles, at de foreslåede takster godkendes og sendes til endelig godkendelse
i byrådet.

Frederikshavn Vand A/S holder bestyrelsesmøde den 26. november 2009, og
bestyrelsens endelige beslutning vil foreligge på mødet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Budget 2010 vedr. Frederikshavn Spildevand A/S (dok.nr.133327/09)

Beslutning i Frederikshavn Vand A/S den 26. november 2009 (dok.nr.138124/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3114
 Forvaltning: TF
 Sbh: chlr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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6. Takster for drikkevand i 2010

Sagsfremstilling
Frederikshavn Vand A/S sender følgende forslag til takstændringer på
drikkevandsområdet for 2010:

2009 2010 Ændringer
Variabel bidrag:

0 – 1.000 m3 4,95 kr. 5,85 kr. 0,90 kr.

1.001 – 5.000 m3 4,00 kr. 4,73 kr. 0,73 kr.

5.001 – 10.000 m3 3,50 kr. 4,14 kr. 0,64 kr.

10.001 m3 2,75 kr. 3,25 kr. 0,50 kr.

Statsafgift 5,00 kr. 5,00 kr.

Enhedsafgift:
Bolig 325 kr. 325
Erhverv 325 kr. 325

Målerafgift:
Qn 1,5 – 2,5               450 kr. 450 kr.
Qn 3 – 5                   2.500 kr. 2.500 kr.
Qn 6 – 25                   6.500 kr. 6.500 kr.
Qn 26 – 63                  10.000 kr. 10.000 kr.
Qn 64 – 160               40.000 kr. 40.000 kr.

Grundlaget for opkrævning af drikkevandstakster er reduceret fra 5,0 mio. m3 til 4,6

mio. m3.

Alle priser er ekskl. moms.

Indstilling
Det indstilles, at de foreslåede takster godkendes og sendes til endelig godkendelse
i byrådet.

Frederikshavn Vand A/S holder bestyrelsesmøde den 26. november 2009, og
bestyrelses endelige beslutning vil foreligge på mødet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2009
Indstillingen tiltrædes idet SF dog bemærker, at den grundlæggende takststruktur
indeholder en urimelig fordeling på husholdninger og ikke animerer til
ressourcebevisthed.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3114
 Forvaltning: TF
 Sbh: chlr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Budget 2010 vedr. Frederikshavn Vand A/S (dok.nr.133302/09)
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7. Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde for 2010

Sagsfremstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at priserne for bolig- og erhvervsgrunde fastholdes i
2010, idet forvaltningen vurderer, at nuværende priser svarer til markedsprisen. Der
er ikke noget i markedet der indikerer en stigning på prisudviklingen.

I 2008 blev hele erhvervsområdet (ca. 6.000 m2) på Follerhusvej i Ravnshøj solgt.
Området blev i 2009 skødet tilbage til kommunen. Dette område bør igen indgå i
salgsmaterialet.

Oversigt over bolig- og erhvervsgrunde til salg vedlægges som bilag 1. Annonce
over boliggrunde til salg vedlægges som bilag 2. Annonce over erhvervsgrunde til
salg vedlægges som bilag 3.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

salgspriser for bolig- og erhvervsgrunde forbliver uændret i 2010
erhvervsområdet ved Ravnshøj sættes til salg igen og indgår i
salgsmaterialet

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Bilag 1 - Oversigt over ledige boliggrunde og erhvervsgrunde samt priser 2009 (dok.nr.132417/09)
Bilag 2 - Annonce boliggrunde (dok.nr.140024/09)

Bilag 3 - Annonce erhvervsgrunde (dok.nr.140020/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20778
 Forvaltning: TF
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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8. Berigtigelse af ejerforhold Niels Juels Vej 21, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Af åbningsbalancen Frederikshavn Varme A/S pr. 1. januar 2007 fremgår, at
selskabet skal være ejer af en del af ejendommen Niels Juels Vej 21.

Ifølge tingbogen er det Frederikshavn Kommune, der fortsat står som ejer af hele
ejendommen.

Ejerforholdet bør formelt berigtiges, og der er administrativt udarbejdet aftale om en
opdeling af ejendommen. Opdelingen af ejendommen foreslås foretaget som vist
på vedlagte luftfoto.

Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende den
foreslåede opdeling som vist på luftfoto af 20. juli 2009 under forudsætning af
tilsynsmyndighedens tilladelse til overdragelse uden offentligt udbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Luftfoto (dok.nr.76645/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/13729
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Indstilling til Landsbyggefonden -godkendelse af skema A -

foreløbing anskaffelsessum - helhedsplan for renovering af

almene boliger - Grenen Boligforening afd. 10 og

Boligforeningen af 1952, afd. 2, Skagen.

Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 18. december 2008 godkendt et forslag til helhedsplan for
ovenstående almene boligafdelinger. Helhedsplanen er efterfølgende blevet
revideret i samarbejde med Landsbyggefonden, som nu har godkendt budgettet for
helhedsplanen, dog under forbehold af kommunens og Landsbyggefondens
endelige stilling.

Vedrørende Grenen Boligforening, afdeling 10
Boligorganisationen oplyser, at planen indebærer, at der sker nedrivning af 3 blokke
samt en opgang. Der nedrives 73 boliger ud af 126 boliger. Planen indeholder
desuden tiltag til at løse problemerne om skimmelsvamp i afdelingen.
Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del af arbejderne
(byggeskade/miljø/ombygning/tilgængelighed) udgør i følge skema A 41.930.620 kr.
inkl. moms.
Udgifterne vedrørende den ustøtttede del (forbedring og
modernisering/genopretning) udgør anslået 26.859.407 kr. inkl, moms.
Den samlede renoveringsudgift udgør således 68.790.027 kr.

Vedrørende Boligforeningen af 1952, afdeling 2
Der er ikke sket ændringer i helhedsplanen. Der er også i helhedsplanen for denne
afdeling indeholdt nedrivning af boliger, nemlig 29 boliger ud af 50 boliger.
Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del af arbejderne
(byggeskade/miljø/ombygning/tilgængelighed) udgør i følge skema A 26.190.961
kr. inkl. moms.
Udgifterne vedrørende den ustøtttede del (forbedring og
modernisering/genopretning) udgør anslået 14.954.282 kr. inkl. moms.
Den samlede renoveringsudgift udgør således 41.145.143 kr.

Det samlede boligantal i de to boligorganisationers afdelinger reduceres således
til at udgøre 74 boliger.

Der vil særskilt blive ansøgt om godkendelse af låneoptagelse for så vidt angår den
ustøttede del af anskaffelsessummerne. Det er muligt, at der i samme forbindelse
vil blive ansøgt om kommunal garantistillelse for lånene.

Der foreligger ikke p.t. oplysning om størrelsen af en eventuel kapitaltilførsel, hvori
kommunen skal deltage efter gældende regler, hvor man skal bidrage med 1/5 af
kapitaltilførslen. Det det må forventes, at der vil blive stillet krav om dette fra
Landsbyggefondens side. Der er i budget 2010 afsat i alt 1.000.000 kr. til dette

 Åben sag
 Sagsnr: 08/14720
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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formål.

Huslejen i Grenen Boligforening, afdeling 10 er efter renoveringen anslået til at

udgøre 695 kr./m2/årligt, og huslejen i Boligforeningen af 1952, afdeling 2, er

anslået til at udgøre 690 kr./m2/årligt efter renoveringen.

Byggeriet udbydes i begrænset udbud, som hoved- og fagentreprise. Forventet
påbegyndelsesdato er 1. august 2010. 

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

det indstilles til Landsbyggefonden, at skema A for Grenen Boligforening,
afdeling 10, med med en foreløbig anskaffelsessum på 41.930.620 kr. for så
vidt angår den støttede del godkendes, med bemærkning om, at der ikke
herved er taget stilling til kommunens deltagelse i en eventuel kapitaltilførsel,
og ej heller til en eventuel kommunal garantistillelse for realkreditlån
det indstilles til Landsbyggefonden, at skema A for Boligforeningen af 1952,

afdeling 2, med en foreløbig anskaffelsessum på 26.190.961 kr. for så vidt
angår den støttede del godkendes, med bemærkning om, at der ikke herved
er taget stilling til kommunens deltagelse i en eventuel kapitaltilførsel, og ej
heller til en eventuel kommunal garantistillelse for realkreditlån

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

 Fraværende: Birthe Marie Pilgaard



Økonomiudvalget - Referat - 09. december 2009 Side 16 af 43

10. Ansøgning fra den militære veteranorganisation De Blå

Baretter om tilskud til festival

Sagsfremstilling
De Blå Baretter - Danmarks Internationale Veteran Organisation – søger om tilskud
til afholdelse af veteranfestival i dagene 5. – 8. august 2010 i Ringsted, hvor der
samtidig afholdes en musikfestival.

Der søges om støtte på 25.000 kr., svarende til 1.000 kr. pr. deltager til 25
veteraner + eventuel ægtefælle fra Frederikshavn Kommune.

Støttebeløbet skal dække entre, militærlignende overnatning samt fællesfaciliteter.

Veteranfestivalen har til formål at samle veteraner og deres familier og give dem en
ny oplevelse under seriøse og festlige forhold, som i et positivt socialt samvær give
mulighed for udveksling og bearbejdning af oplevelser og ære veteraner i et nyt,
åbent og folkeligt forum og derigennem sige dem tak og vise taknemmelighed og
anerkendelse for deres indsats.

Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud vil i 2010 kunne finansieres af Økonomiudvalgets
dispositionskonto.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Ansøgning kan ikke imødekommes.

 Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20349
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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11. Overførsel af bevilling til tennisturnering "Legends Live" fra

2009 til 2010

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget vedtog den 18. februar 2009, efter ansøgning fra Frederikshavn
Event, at bevilge et tilskud på 180.000 kr. til gennemførelse af tennisturneringen
Legends Live 2009 i Skagen.

Bevillingen blev givet på betingelse af, at der blev fremlagt et budget for det
samlede arrangement.

Det var oprindeligt planen at afholde arrangementet i tiden 13. – 18. juli 2009, men
på grund af forskellige forhold har man besluttet i stedet at søge turneringen
gennemført i sommeren 2010 i Skagen.

Frederikshavn Event anmoder om at få bevillingen overført til 2010.

Udgiften blev vedtaget finansieret af markedsføringskontoen. Driftsbevillingen her
er 1-årig. Et overskud her i 2009 kan eventuelt overføres til 2010.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, med baggrund i Økonomiudvalgets tidligere
positive indstilling til arrangementet, at ansøgningen imødekommes således, at
beløbet fra markedsføringskontoen i 2009 overføres til markedsføringskontoen i
budget 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Notat - anmodning om overførsel af tilskud til tennis turneringen "Legends Live"  (dok.nr.139003/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/1903
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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12. Anmodning om opretning af økonomisk efterslæb fra 2009

og fremover for Frederikshavn Erhvervsråd

Sagsfremstilling
Kommunernes Kontakt Råd (KKR) indgik i 2008 på kommunernes vegne en
partnerskabsaftale med Væksthus Nordjylland på iværksætterområdet, der blandt
andet omfatter Vækst Iværksætter Programmet (VIP). Til finansiering af dette
program bidrog Frederikshavn Kommune i 2009 med 2 kr. pr. indbygger, svarende
til 125.000 kr. Da gennemførelse af initiativet er en erhvervsservice, der ligger inden
for den mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune aftalte
ramme for erhvervsservice, blev beløbet finansieret inden for den økonomiske
ramme, som byrådet havde afsat til erhvervsservice. Beløbet er således fratrukket
kommunens tilskud til Frederikshavn Erhvervsråd i 2009 og i 2010, da det
forventedes at beløbet ville blive tilbageført til Frederikshavn Erhvervsråd som
betaling for erhvervsrådets levering af ydelser i forbindelse med programmets
gennemførelse.

Det har nu vist sig, at Frederikshavn Erhvervsråd ikke har mulighed for at få den
forventede indtægt på 125.000 kr., da det viser sig, at beløbet ikke i fuldt omfang
går tilbage til erhvervsrådet. I 2009 forventes kun en indtægt på 10.000 kr.
Erhvervsrådet står således med et økonomisk efterslæb på 115.000 kr. i 2009, og
der forventes tilsvarende efterslæb i 2010 og fremover.

Frederikshavn Erhvervsråd søger derfor om økonomisk kompensation på 115.000
kr. i 2009 samt i 2010 og fremover for den manglende indtægt i forbindelse med
Vækst Iværksætter Programmet.

Udviklings- og erhvervssekretariatet bemærker, at den ansøgte kompensation i
2009 kan finansieres af de økonomiske midler, som er stillet til rådighed for
Erhvervs- og Turismeudvalget.

Indstilling
Udviklings- og erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget
drøfter og tager stilling til den ansøgte økonomiske opretning af Frederikshavn
Erhvervsråds efterslæb på 115.000 kr i 2009 og forventet tilsvarende efterslæb i
2010 og fremover.

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009
Udvalget drøftede den uheldige situation.

Udvalget besluttede i den aktuelle situation at bevilge et tilskud på 115.000 kr. til
opretning af efterslæbet i 2009. Tilskuddet finansieres af den økonomiske ramme,
som udvalget har fået stillet til rådighed af Økonomiudvalget.

Idet udvalget betragter sagen som et anliggende for Økonomiudvalget og ikke

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20549
 Forvaltning: UE
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ETU/ØU
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Erhvervs- og Turismeudvalget, fremsendes sagen til Økonomiudvalget med
anbefaling af, at finansiering i årene 2010 – 2013 sker ved en forøgelse af den
økonomiske ramme for erhvervsservice og erhvervsfremme på 125.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Økonomiudvalget afsætter af egen ramme de nødvendige midler til dækning af
Erhvervsrådets efterslæb på VIP-projektet for 2010 til 2013.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard
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13. Forslag til kontrakt - Velkomstcenter Sæby Syd

Sagsfremstilling
Siden 2000-2006 har der været indgået aftale med den tidligere Sæby Kommune
omkring driften af Velkomstcenter Sæby Syd. Herefter har der været aftaler for
henholdsvis år 2007 og 2008 med Frederikshavn Kommune. Der blev med aftalen
for 2008 drøftet forskellige muligheder vedrørende den fortsatte drift af
Velkomstcenter Sæby Syd, og turistforeningerne fik til opgave at fremlægge
anbefalinger til løsningsmodeller for den fremtidige drift samt driftsstøtte til
Velkomstcenter Sæby Syd.

Im. Stiholt A/S henvendte sig i foråret 2009 vedrørende støtte til driften for 2009 på
116.160 kr. Erhvervs- og Turismeudvalget drøftede på sit møde den 3. juni,
hvordan tilskuddet skulle udmøntes for 2009, og hvordan fremtidige årlige
driftstilskud burde afholdes.

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2009, at finansiere
aftalen med Stiholt A/S for 2009 via udvalgets økonomiske ramme, som udvalget
har fået stillet til rådighed i 2009.
Det blev endvidere besluttet, at de tre turistforeninger på et efterfølgende erhvervs-
og turismeudvalgsmøde skulle fremlægge forslag til, hvordan en fremtidig aftale
kan indgås og finansieres som en del af de samlede aftaler med turistforeningerne.

Dette forslag til en fremtidig aftale er nu fremsendt til drøftelse i Erhvervs- og
Turismeudvalget, hvor turistforeningerne foreslår at Stiholt A/S forpligter sig til
følgende

at indrette lokaler til og drive velkomstcenter Sæby Syd således, at der er
døgnbemanding på Velkomstcenteret, og at centeret til enhver tid lever op til
kravene som grønt I-bureau, dette i henhold til de retningslinier, der gives fra
Sæby Turistforening

Sæby Turistforening forpligter sig til at
formidle information om servicekurser og andre relevante tilbud for

servicepersonalet
bistå med relevant materiale
hjælpe med indretning af info-området for optimal udnyttelse af

Velkomstcenterets potentiale som turismens vindue til motorvejen

For ovennævnte ydelser betales Stiholt A/S årligt 110.000 kr. + moms.
For administration og praktisk koordinering mellem de 3 turistforeninger og
Velkomstcenteret betales Sæby Turistforening er årligt honorar på 6.000 kr. +
moms.

Kontrakten er betinget af, at Frederikshavn Kommune årligt bevilger ovennævnte
beløb til turistservicen i kommunen. Kontrakten indeholder derfor en passus om, at

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7070
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
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kontrakten for efterfølgende år kan opsiges senest 15. oktober året forinden.

I relation til turistforeningernes opgave om at fremlægge forslag til, hvordan en
fremtidig aftale kan indgås og finansieres som en del af de samlede aftaler med
turistforeningerne, må det fremsendte forslag anses som en økonomisk udvidelse
af det samlede tilskud til turistservice.

Indstilling
Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget
drøfter de

3 turistforeningers forslag til videreførelse og drift af turistservicefunktion i
Velkomstcenter Sæby Syd
økonomiske konsekvenser, herunder det forslåede honorar til Sæby

Turistforening for de administrative og koordinerende opgaver

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009
Behandling af sagen udsættes indtil den samlede økonomiske ramme til
turistservice i 2010 kendes.

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009
Turistforeningerne tilkendegiver, at Velkomstcenter Sæby Syd er værdifuld for hele
Frederikshavn Kommune, men i situationen hvor den økonomiske ramme til
turismeservice reduceres, anses det ikke muligt at finansiere aktiviteten inden for
den nuværende ramme.

Udvalget anser i øvrigt, at det økonomiske anliggende vedrørende Velkomstcentret
ikke bør være en sag, som årligt forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget.
Udvalget besluttede at fremsende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at
den økonomiske ramme til turismeservice forhøjes med 110.000 kr. til finansiering
af aftale om Velkomstcenter Sæby Syd.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Økonomiudvalget bevilger 110.000 kr. i 2010 til dækning af aktiviteterne på
Velkomstcenter Sæby Syd. Samtidig besluttes, at aftalen skal ophøre med virkning
fra 2011.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Velkomstcenter Sæby Syd - kontrakt.doc (dok.nr.104615/09)
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14. Erhvervs- og Turismeudvalgets økonomi 2010

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget har blandt andet til opgave at bistå Økonomiudvalg
og byråd med oplæg til strategi og handling inden for det erhvervs- og
turismemæssige område. Desuden har udvalget til opgave at indstille samt
igangsætte og koordinere initiativer og projekter inden for en økonomisk ramme,
som er afsat indenfor Økonomiudvalgets ramme til erhvervsfremmende indsats.

I de tidligere år har Økonomiudvalget efter anmodning afsat en ramme på
1.000.000 kr. årligt til Erhvervs- og Turismeudvalgets disposition.

Erhvervs- og Turismeudvalget har senest på møde den 30. september 2009
evalueret udvalgets hidtidige virke. I den forbindelse konstaterede udvalget, at der
fremover i højere grad bør sættes fokus på tematiserede, udviklende,
igangsættende og koordinerede tiltag. I den forbindelse anser udvalget det
nødvendigt, at der fortsat stilles en økonomisk ramme til rådighed for udvalget til
igangsætning af erhvervsudviklende initiativer.

Indstilling
Udviklings- og erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget
drøfter og tager stilling til i hvilket omfang udvalget vil anmode Økonomiudvalget om
at får stillet økonomiske midler til rådighed samt tager stilling til, om der er særlige
indsatser og initiativer, som prioriteres økonomisk i 2010.

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009
Udvalget tilkendegiver, at der i 2010 bør sættes øget fokus på tematiserede,
udviklende og igangsættende initiativer.

I særlig grad bør der sættes fokus på ”Omstilling og vækst i Frederikshavn
Kommune” og herunder de tre vækstspor: Det maritime og etablering af maritimt
innovationscenter, Vedvarende energi, Oplevelse og vækst.

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at der stilles økonomiske midler til
rådighed for Erhvervs- og Turismeudvalget i 2010 til initiativer og projekter inden for
disse fokusområder. 

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Et flertal ønsker at sagen udsættes.

Erik Sørensen og Ole Rørbæk Jensen ønsker, at der stilles 1 mio. til rådighed for
Erhvervs- og Turismeudvalget i 2010.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
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15. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Jerup

Sagsfremstilling
Jerup er en af de få landsbyer, som ikke kan få lov til at ophænge julestjerner, da
vejen hører under Vejdirektoratet. I stedet ønsker borgerforeningen at tilbyde
beboerne langs Skagensvej at få et lille juletræ og en timer til el mod at juletræet
opsættes ud til Skagensvej.

Jerup Borgerforening søger Distriktsudvalget om 10.000 kr. til indkøb af el-artikler
og juletræer.

Indstilling
Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt
ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler.

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at
Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til indkøb af
el-artikler og træer.

Beslutning Distriktsudvalget den 23. november 2009
Betty Steglich-Petersen forlod lokalet under punktets behandling.

Generel diskussion om julebelysning i landdistrikterne. Flere steder er der etableret
de nødvendige relæ. Vedligehold og opdatering af den eksisterede belysning til de
nye relæ m.m. forestår områderne selv.

Distriktsudvalget indstiller at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på op til 5.000 kr.
til indkøb af el-artiker fra pulje til lokal udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Ansøgning om Julebelysning - Jerup.pdf (dok.nr.132035/09)

 Åben sag
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16. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Strandby

Sagsfremstilling
Pensionistforeningen Munkegården i Strandby søger om tilskud på 50.000 kr. til
udvidelse af lokaler. Projektet har i september 2009 fået bevilget et tilskud på
50.000 kr. fra LAG-Vendsyssel ud af et totalt budget på 152.900 kr.

Formålet med projektet er at skabe nogle nye og bedre rammer om det fællesskab,
som allerede findes på Munkegården.

Pensionistforeningen Munkegården har ca. 300 medlemmer fra Strandbyområdet,
og der er et gennemsnitligt flow gennem huset på 175-200 medlemmer pr. uge til
de ugentlige aktiviteter. Foreningen har fået pladsproblemer. Nogle aktivitetshold er
så store, at holdene må deles, og der må siges nej til nye deltagere, ligesom der
ved flere arrangementer må siges nej til medlemmer, der ønsker at deltage, fordi
der ikke er tilstrækkeligt plads

Tilskuddet skal bruges til at etablere forbindelse mellem de eksisterende lokaler og
en tilbygning, der står som råhus. Sammenkoblingen vil blandt andet betyde, at

samlingssalen kan udvides fra 100 m2 til 140 m2.  

Teknisk Forvaltning bemærker, at udbygning af Munkegårdens lokalekapacitet
forventes at understøtte den bæredygtige forening og kan være med til at bidrage til
fastholdelse af indbyggertallet i Strandby.

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 35 % (52.900 kr.)
samt at andre tilskud beløber sig til ca. 33 % (50.000 kr.). Driftsbudgettet for
anvendelsen af tilbygningen forventes at medføre en øgning af det samlede
driftsbudget på kr. 3000 om året.

Frederikshavn Kommune søges om et tilskud på 50.000 kr. svarende til ca. 33 % af
udgifterne. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen. Der vil maksimalt kunne ydes et tilskud på 50.000 kr.,
svarende til det tilskud LAG-Vendsyssel har bevilget.

Indstilling
Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget
bevilger et tilskud på 50.000 kr. til medfinansiering af udvidelse af Munkegården.

Beslutning Distriktsudvalget den 23. november 2009
Jarn Pedersen forlod lokalet under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr. til

 Åben sag
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medfinansiering af udvidelse af Munkegården fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning fra Munkegården (dok.nr.128671/09)

Bilag 2 - Driftsbudget Munkegården (dok.nr.128674/09)
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17. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Ravnshøj

Sagsfremstilling
Ravnshøj og Omegns Borgerforening ansøger Distriktsudvalget om 58.375 kr. til
projektet: Samlings-og aktivitetssted for børn og unge. Projektets samlede budget
er på 147.270 kr. og der søges tilskud fra LAG-Vendsyssel på 58.375 kr.
Formålet med projektet er at skabe et samlingssted som henvender sig til
Ungdomsklubbens medlemmer, børn og unge i Ravnshøj samt på sigt også
seniorer.

Ungdomsklubben er for nylig flyttet og medlemstallet er steget fra 17 til 120
medlemmer. Klubben har til huse i Ravnshøj Skoles gamle pedelbolig og benytter
skolens boldbaner samt den aflukkede asfaltbane til hockey og boldspil. Det er
ønsket at disse faciliteter bliver suppleret med et samlingssted med borde og
bænke samt en rampe til skateboard, rulleskøjter mm. På sigt kan samlingsstedet
udbygges med petanque- og kroketbaner samt en motionsbane.

Teknisk Forvaltning bemærker, at etableringen af et samlings- og aktivitetssted i
Ravnshøj forventes at kunne medvirke til at fremme to af de prioriterede
udfordringer under Bosætning og Livskvalitet. Projektet er et udviklingsprojekt, som
forventes lokalt at bidrage til at skabe øget bosætning og at bidrage til fastholdelse
af indbyggertallet i Ravnshøj.

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 21 % (30.520 kr.)
samt at andre tilskud beløber sig til ca. 40 % (58.375 kr.).

Frederikshavn Kommune søges om et tilskud på 58.375 kr. svarende til ca. 40 % af
udgifterne. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Indstilling
Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget
bevilger et tilskud på 58.375 kr. til medfinansiering af projektet ”Samlings- og
aktivitetssted for børn og unge” under forudsætning af at LAG-Vendsyssel bevilger
tilsvarende tilskud på bevillingsmøde ultimo januar.

Beslutning Distriktsudvalget den 23. november 2009
Indstillingen tiltrådt.

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 58.375 kr. til
medfinansiering af projektet ”Samlings- og aktivitetssted for børn og unge” under
forudsætning af at LAG-Vendsyssel bevilger tilsvarende tilskud på bevillingsmøde
ultimo januar 2010.

Beløbet tages fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

 Åben sag
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Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til Aktivitets- og samlingsplads (dok.nr.126573/09)

Bilag 2 - Oversigtskort - Aktivtets og samlingsplads Ravnshøj.pdf (dok.nr.128664/09)
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18. Tilskud til landdistriktsudvikling - gocartbane, Hørby

Sagsfremstilling
Interessegruppen ved Hørby Bylegeplads søger Distriktsudvalget om 30.000 kr. til
ny belægning på Bylegepladsens go-cartbane. Bylegepladsen er et af de første
Leader+ projekter i gammel Sæby Kommune.

Tilskuddet skal bruges til at lægge asfaltbelægning, hvor der i dag er belagt med
stenmel. Samtidig er det planen at etablere faskine og riste til at bortlede regnvand
samt at flade bakkerne lidt ud, så de bliver mere brugervenlige for de mindste børn.
Maskinarbejdet samt faskiner og riste sponsoreres af forældre.

Ved at asfaltere banen bliver det også muligt at bruge rulleskøjter og wave-boards,
hvilket retter sig mod de lidt større børn.

Indstilling
Teknisk Direktør anbefaler, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt
ansøgninger af denne type kan finansieres via Distriktsudvalgets midler.

Hvis Distriktsudvalget ønsker at bevilge tilskud, anbefaler Teknisk Direktør, at
Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud til Bylegepladsen i
Hørby til asfaltbelægning på go-cartbanen.

Beslutning Distriktsudvalget den 23. november 2009
Anita Skat Jensen forlod lokalet under punktets behandling.

Diskussion om, hvorvidt der er tale om et nyt projekt eller vedligehold af et gammelt
Leader+ projekt.

Der kan eventuelt skelnes mellem almindeligt vedligehold og udvikling eller
forbedringer af eksisterende projekter.

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 24.000 kr. til
asfaltbelægning på Bylegepladsen i Hørby. Beløbet tages fra puljen til lokal
udvikling i landdistrikterne 2009 til 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Ansøgning belægning til gocartbane.pdf (dok.nr.128780/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20285
 Forvaltning: TF
 Sbh: saha
 Besl. komp: DU/ØU
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19. 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 2010 er der på investeringsoversigten afsat
anlægsmidler til gennemførelse af investeringer i Sæbyskolerne.

Der er tidligere frigivet 12,308 mio. kr. af den samlede anlægssum på 22,920 mio.
kr. til investeringer på Sæbyskolerne.

Der søges om frigivelse af beløbet på 10,612 mio. kr. til afholdelse af
entreprenørudgifter, bygherrerådgivning, arkitekter samt diverse følgeudgifter til 2.
etape.

Etape II på Sæbygårdskolen omfatter følgende

opførelse af ny indskoling og SFO
renovering af Grønnegård og etablering af belysningsanlæg
renovering af eksisterende SFO/forbindelsesgang
inventar
reetablering af skolens legeplads

Etape II på Sæby Skole omfatter følgende

etablering af tilbygning for ny administrationsbygning
asfaltering af p-plads

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren instiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 10,612 mio. kr. for 2010.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Anders Broholm

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1183
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lamu
 Besl. komp: BUU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 09. december 2009 Side 31 af 43

20. Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af skoler

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 er der på investeringsoversigten afsat
anlægsmidler til opgradering af skoler, jf. skolernes udviklingsplaner.

Det fremgår af investeringsoversigten for 2009 at der er et budget på 4,249 mio. kr.
til opgradering af skoler.

Der søges om frigivelse af  0,450 mio. kr. til afholdelse af udgifter til pavillon ved
Stensnæsskolen i Voerså.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 0,450 mio. kr. for 2009.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Anders Broholm

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1183
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lamu
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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21. Frigivelse af anlægsmidler til vuggestuepladser i Sæby by

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommunes budget for 2009 og 2010 er der på
investeringsoversigten afsat anlægsmidler til etablering af 36 vuggestuepladser i
Sæbyområdet.

Det fremgår af investeringsoversigten for 2009 og 2010 at der er et budget på 6,708
mio. kr. til etablering af vuggestuepladser. Heraf er de 3,280 mio. kr. udskudt til
budget 2010. Derved er der et korrigeret anlægsbudget på 3,428 mio. kr. i 2009.

Der er tidligere frigivet 3,385 mio. kr. af den samlede anlægssum på 6,708 mio. kr.
til etablering af 12 vuggestuepladser i Østervrå.

Der søges om frigivelse af 0,043 mio. kr. fra 2009 og 3,280 mio. kr. fra
investeringsoversigten i 2010, til etablering af de resterende 24 vuggestuepladser i
Sæby by.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Børne- og Ungdomsudvalget og
Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 3,323 mio. kr. af den samlede
anlægssum på 6,708 mio. kr.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Anders Broholm

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7488
 Forvaltning: BKF
 Sbh: laho
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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22. Helhedsorienteret sagsbehandling

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

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

Temarevision
Velfærdsministeriet satte i foråret 2009 fokus på indsatsen mod misbrug af sociale
ydelser i form af en temarevision. Temarevisionen foregår ved, at revisionen
undersøger, hvordan kommunen har indrettet sig for at begrænse misbruget af
offentlige ydelser samt ved stikprøver, hvor revisionen udvælger et antal sager på
forskellige fagområder.

Status Frederikshavn Kommune
Et par af temarevisionens punkter går ud på at undersøge, om kommunen har
organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser,
og om kommunen har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget.
Desuden skal teamrevisionen undersøge, om kommunen indsamler og analyserer
resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø genererer.

En arbejdsgruppe har analyseret den nuværende praksis på området, og beskrevet
de områder, hvor vi ikke opfylder temarevisionens krav.
I dag foregår kontrollen i de enkelte forvaltninger, og der udveksles kun oplysninger
mellem forvaltningerne, hvis der konstateres uregelmæssigheder, der har betydning
for andre ydelser.

Der er ikke noget samlet overblik over antallet af sager, hvor der er stillet krav om
tilbagebetaling, eller hvor stort et beløb der kræves tilbage (det skal indberettes til
Velfærdsministeriet ved udgangen af 2009). Dette punkt opfylder Frederikshavn
Kommune kun delvis med de nuværende ressourcer.

Med de forhåndenværende ressourcer er det kun muligt at opretholde det
nuværende niveau for kontrollen med de sociale ydelser. Hermed opfylder
Frederikshavn Kommune lovens minimumskrav til kontrol med de sociale ydelser,
men ikke alle punkter i temarevisionen opfyldes.

 Åben sag
 Sagsnr: 09/21073
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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Muligheder med nuværende ressourcer
For at leve op til temarevisionens punkter, kan Frederikshavn Kommune med
nuværende ressourcer

Nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra de
forvaltninger/ afdelinger, der er berørt af misbrug af offentlige ydelser.
Deltagerne kan ved regelmæssige møder koordinere det
helhedsorienterede arbejde og tilskynde at indsatsen mod misbrug
forankres i hele organisationen
Medvirke i SKATs lokale Fairplay-kontaktudvalg
Udarbejde intern pjece til medarbejderne, om hvordan man forholder sig,
hvis der er mistanke om misbrug af de sociale ydelser

Muligheder med en øget indsats
Ønsker Frederikshavn Kommune at øge kontrollen med de sociale ydelser, og leve
op til alle teamrevisionens punkter, bør der afsættes yderligere ressourcer til
opgaven. Det kan gøres ved fx at ansætte to medarbejdere til at styrke indsatsen
mod snyd med de sociale ydelser. Med to ansatte sikres en faglig sparring og en
mere effektiv helhedsorienteret sagsbehandling, ligesom det giver mulighed for at
sikre grundlaget for at kræve tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser.
Det vil også have en kraftig præventiv virkning, når det bliver offentligt kendt, at en
kontrolperson ”holder øje” med dem, der snyder med de offentlige ydelser.
Markedsføringen af indsatsen kan gøres gennem lokalpressen og kommunens
hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser
De foreslåede ansættelser forventes at være udgiftsneutral.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at

forslag til strategi tages til efterretning
der med virkning fra 1. januar 2010 oprettes to fuldtids kontrolstillinger med

organisatorisk tilknytning til Borgerservice i en forsøgsperiode på to år
de to kontrolstillinger samt etableringen og drift af kontor er selvfinansieret af

indtægter ved kontrolopgaven
kontrolopgaven evalueres årligt blandt andet i forhold til, om den forventede

effekt opnås

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard
Bilag
Bilag 1 - Temarevision 2009 (dok.nr.137204/09)
Bilag 2 - Oplæg - Strategi for helhedsorienteret sagsbehandling (dok.nr.137183/09)

Bilag 3 - Temarevision/helhedsorienteret sagsbehandling arbejdsgruppens notat (dok.nr.137215/09)
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23. Evaluering af lørdagsåbent i Borgerservice, Frederikshavn

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets møde den 10. december 2008 blev det besluttet - i
forbindelse med ændring af åbningstiden i Borgerservice - at Borgerservicecenteret
i Frederikshavn i en prøveperiode i 2009 skulle holde lørdagsåbent en gang om
måneden. Borgerservicecenteret har haft åbent på 9 lørdage. Heraf har der 3 af
lørdagene været mulighed for afgivelse af brevstemmer til valg. Prøveperioden
afsluttes med lørdagsåbent den 19. december 2009.

Personaleforbruget har været 3 medarbejdere, 1 leder samt en vagt pr.
lørdagsåbent, dog på lørdage med mulighed for brevstemning 4 medarbejdere.

Oplysning om datoerne for lørdagsåbent har været annonceret i dagspressen ved
ordningens start og efter sommerperioden, og på Frederikshavn Kommunes
hjemmeside. Endvidere har datoerne været annonceret ved indgangsdørene til
Biblioteket og på indgangsdøren til borgerservicecenteret i Frederikshavn.

Antallet af servicerede borgere på lørdage kl. 10.00 – 13.00 i 2009 har været

Borgerservice-opgaver Brevstemmer
Marts 9

April 4

Maj 6 14
Juni 3

August 2

September 10

Oktober 5

7. november 4 11
14. november 3 41
Gennemsnit 5,1

Registrering af kunder viser således at borgerne kun i meget ringe grad har benyttet
muligheden for personlig betjening, bortset fra lørdage, hvor der i forbindelse med
valg holdes åbent for afgivelse af brevstemmer.

Til sammenligning har Borgerservicecenteret i Frederikshavn i 2009 gennemsnitligt
haft 175 henvendelser pr. dag.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at der på baggrund af ovenstående
evaluering af lørdagsåbent må konkluderes, at borgerne kun i meget ringe grad har
benyttet muligheden for personlig betjening på lørdage, og at forsøget afsluttes.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/15271
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Godkendt.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 9. december 2008 (dok.nr.578408/08)
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24. Evaluering af indkøbspolitikken

Sagsfremstilling
I budget 2009 - 2012 blev der vedtaget følgende budgetbemærkning:
"Evaluering af indkøbspolitikken. Der iværksættes inden udgangen af 2009 en
evaluering af indkøbspolitikkens virkninger."

Økonomiafdelingen, indkøbsafdelingen, har udarbejdet et notat som evaluerer
indkøbspolitikken. Se bilag.

Notatet konkluderer, at

de fastsatte effektiviseringskrav til indkøbspolitikken er opnået
kommunen er nået langt i processen med at konkurrenceudsætte sine
indkøb af varer og tjenesteydelser
der i gennemsnit opnåes besparelser på ca. 30 % ved at
konkurrenceudsætte varer og tjenesteydelser, som ikke tidligere har været
konkurrenceudsat
indkøb efter udbud giver mulighed for at fokusere på miljø og arbejdsmiljø i
forbindelse med indkøb

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager evalueringen af indkøbsprojektet til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Til efterretning.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Bilag 1 - Notat - Evaluering af indkøbspojekt 2009 (dok.nr.135663/09)

Bilag 2 - Indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.513268/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3996
 Forvaltning: CF
 Sbh: hhan
 Besl. komp: ØU
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25. Tilretning af budget 2009

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 i fagudvalgene har konstateret, at der
er forventning om, at det korrigerede budget for en række udvalg/områder vil blive
overskredet.
Der sendes hermed sag om tilretning af budgettet for 2009 for de områder på drift
og anlæg, der forventer at overskride det korrigerede budget.

Tilretningen sker for at opfylde de bevillingsmæsige krav fra Indenrigs- og
Socialministeriet, der siger, at der ikke må afholdes udgifter eller oppebæres
indtægter, uden der er bevillingsmæssig dækning.
Da der er tale om bevillingsmæssige tilretninger af overskridelser kan resultatet af
denne bevillingssag IKKE sammenlignes med resultatet af budgetopfølgninen pr.
30. september 2009.

De bevillinger til drift og anlæg, der gives i denne sag for at sikre den
bevillingsmæssige dækning, skal ikke medregnes i opgørelserne i forbindelse med
behandling af overførsel af over- og underskud fra 2009 til 2010, jf. reglerne om
økonomisk decentralisering.

Ud over tilretning af budgettet for at sikre den bevillingsmæssige dækning,
indeholder sagen en række tilretninger af budgettet blandt andet som følge
af ansøgninger til/fra kommunen, tekniske tilretninger, og lånekonvertering.
Nærmere beskrivelse af tilretningerne fremgår af bilag til sagen.

Af beløb, der påvirker den totale nettobalance i budgettet, har alle beløb været
omfattet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2009, med undtagelse af
tilbagebetalingen af for meget modtaget refuion på 13,6 mio. kr. vedrørende
Arbejdsmarkedsudvalget og udsættelsen af afdrag vedrørende Sæby Rideklub på
37.500 kr.

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

de bevillingsændringer der er nævnt i bilag til sagen godkendes, og det
samlede nettobeløb på 102.253.500 kr. finansieres af kassen
der afgives anlægsbevilling for de optagne beløb på anlæg vedr. leasing.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard
Bilag

Oversigt over bevillingsmæssige ændringer (dok.nr.134899/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/20935
 Forvaltning: CF
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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26. Udnyttelse af ledig låneramme for 2009

Sagsfremstilling
Budget- og Regnskabsafdelingen har opgjort den forventede låneadgang for
regnskabsåret 2009, efter reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner -
"Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelse af garantier" og
modtagne dispensationer.

Den 24. juni 2009 godkendte byrådet, at der blev optaget lån på 40,0 mio. kr., på
baggrund af låneberettigede udgifter til skolerenovering og rådhusrenovering i
regnskabsår 2009.

De foreløbige beregninger af den budgetterede lånerammen for 2009 viser, at der
ud over de 40 mio. kr. er låneberettigede udgifter for 32,5 mio. kr., der kan
lånefinansieres.

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

Indstilling
Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
der optages et lån på 32,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Anbefales.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

 Åben sag
 Sagsnr: 09/10947
 Forvaltning: CF
 Sbh: PTNE
 Besl. komp: ØU/BR
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27. Ansøgninger til 1 mia. kr. og 2 mia. kr. puljer

Sagsfremstilling
I henhold til meddelse fra Indenrigs- og Socialministeriet er der i forbindelse med
aftalen om finansloven for 2010 afsat 3 mia. kr. til yderligere invensteringer i
kommunerne. Der er afsat 2 mia. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne og
1 mia. kr. til øvrige områder, herunder investeringer i veje.

Til disse puljer må der ikke ansøges om finansiering af projekter, der allerede er
medtaget i de kommunale budgetter for 2010, der blev vedtaget i oktober 2009. Det
er således kun "nye" projekter, som kan effektueres i 2010, der kan søges på.

I de enkelte udvalgsområder behandles, hvilke projekter der skal søges på. Den
endelige indstilling fra alle udvalg foreligger tidligst den 9. december 2009.

I vedhæftede bilag fremgår, hvilke projekter Frederikshavn Kommune påtænker at
søge de enkelte puljer med.

Indstilling
Direktionen indstiller, at ansøgningerne fremsendes på baggrund af de i bilaget
nævnte projekter.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. december 2009
Oversendes til byrådets afgørelse.

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard

Bilag
Oversigt over projekter hvor der søges om finansiering fra puljerne på 1 og 2 mia.

kr. (dok.nr.137941/09)

 Åben sag
 Sagsnr: 09/13949
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU/BR
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28. Finansiel leasing af 6 nye hjemmeplejebiler  Lukket sag
 Sagsnr: 09/20820
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: hajk
 Besl. komp: ØU



Økonomiudvalget - Referat - 09. december 2009 Side 44 af 43

29. Salg af Strandvej 25, Strandby  Lukket sag
 Sagsnr: 09/13403
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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30. Salg af ubebygget grund Hjørringvej 128, Frederikshavn  Lukket sag
 Sagsnr: 09/12948
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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31. Etablering af 300 aktiveringspladser ved Projektafdelingen  Lukket sag
 Sagsnr: 09/18716
 Forvaltning: SSA
 Sbh: mean
 Besl. komp: AMU/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


