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1.   Anmodning fra Ældrerådet om udbetaling af diæter i

forbindelse med møder i arbejdsgrupper m.m.

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog den 29. maj 2007 Lov 192 - Forslag til lov om ændring af lov om
retssikkerhed og administration, herunder diæter mv. til medlemmer af ældreråd.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2007, og med lovændringen indførtes pligt for
kommunalbestyrelsen til at udbetale diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i lov om kommunernes
styrelse til ældrerådets medlemmer i forbindelse med deltagelse i ældrerådets
møder.

Ældrerådets virke omfatter dels ældrerådets møder, men samtidig er der udpeget
medlemmer fra ældrerådet til at deltage i:

A. Kommunalt nedsatte arbejdsgrupper. Her kan som eksempel nævnes:
Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af politik for borger- og
brugerinddragelse på ældreområdet, arbejds- og styregruppe vedr.
fremtidig organisering og drift af køkkenområdet samt arbejdsgruppe vedr.
nyt seniorblad i Ældreafdelingen

B. Møder i Klagerådet på hjemmehjælpsområdet. Af Retssikkerhedslovens §
35 fremgår, at der til klagerådet vælges 3 medlemmer fra kommunens
ældreråd blandt dets medlemmer

C. Samarbejdsmøder med øvrige ældreråd i Region Nordjylland. I forbindelse
med at det tidligere Amtsældreråd er nedlagt, er der afholdt
samarbejdsmøder mellem ældrerådsformændene i Region Nordjylland bl.a.
omkring drøftelse af et Regions Ældreråd

D. Der er endvidere tilknyttet hvert Bruger- og pårørenderåd ved de
kommunale plejeboliger en repræsentant fra Ældrerådet. Der er pt. 12
bruger- og pårørenderåd i Frederikshavn Kommune. Udpegningen fremgår
af § 2 i vedtægten for bruger- og pårørenderåd

E. Desuden deltager ældrerådsmedlemmerne i bl.a. i debat- og dialogmøder,
hvortil man er inviteret af kommunale forvaltninger, og man deltager i
relevante kurser omkring ældrerådsarbejdet

Ældrerådet har siden vedtagelsen af Lov 192 arbejdet på at få fastlagt retningslinjer
for, hvilke møder der udløser diæter. Ifølge landsorganisationen Danske Ældreråd
har Velfærdsministeriet fortolket reglerne således: ”I de tilfælde, hvor
kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for ældrerådet, hvoraf det fremgår,
at ældrerådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper mv. skal
ældrerådsmedlemmerne have diæter mv. i forbindelse med møder i disse”.

Det er således op til Byrådet at beslutte, hvorvidt der skal udbetales diæter til møder
i øvrige råd og arbejdsgrupper, som ældrerådsmedlemmerne er udpeget til.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2017
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: girv
 Besl. komp: BR
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Ældrerådet er af den opfattelse, at ældrerådsmedlemmernes deltagelse i de
nævnte mødetyper A, B og C er af grundlæggende betydning for ældrerådsarbejdet
samt Ældrerådets opfyldelse af lovkravet til sit virke, jævnfør Retssikkerhedsloven §
30, nemlig at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt
formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører de ældre.   

Ældrerådet anmoder derfor byrådet om, at der udbetales diæter i forbindelse med
mødetyperne A, B og C; at ændringen bliver med tilbagevirkende kraft fra den 1.
januar 2008 samt at Ældrerådets vedtægt justeres i forhold til byrådets vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til afholdelse af diæter i forbindelse med mødetyperne A, B og C anslås til
24.050 kr. årligt, der kan afholdes indenfor Ældrerådets eget budget.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008
Ældrerådets anmodning om udbetaling af diæter anbefales overfor byrådet .

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Bilag: Økonomiske konsekvenser vedr. diæter (dok.nr.515963/08)

2.   Skagen Produktionsskole - eventuel anerkendelse af krav fra

Nordjyske Bank.

Sagsfremstilling
Skagen Produktionsskole er fortsat under afvikling. Advokat Jens Stadum,
Skagen, forestår likvidationen.

Der har tidligere været en sag til behandling i Økonomiudvalget den 20. juni 2007,
hvor produktionsskolen forespurgte, hvorvidt det fra kommunens side kunne
accepteres, at Nordjyske Bank fik andel i den overskydende formue - et beløb på
725.000 kr. Det fremgik, at der var tale om et beløb, som i følge skolen var blevet
eftergivet som led i en sanering af skolens gæld, hvor Skagen Kommune også
eftergav gæld. Sagen blev dengang udsat.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/5382
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU
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Der har efterfølgende været afholdt møde med deltagelse af involverede parter, og
banken har gjort gældende, at den har et krav på 725.000 kr. + renter, idet der kun
har været foretaget indefrysning af gælden, og at der ikke er sket en eftergivelse.
Banken har meddelt at man vil foretage modregning i indestående på
produktionsskolens konto i banken (provenuet fra salget af ejendommen er indsat i
banken).

Skolens advokat har herefter forespurgt, om kommunen vil acceptere, at
produktionsskolen og banken som en forligsmæssig løsning indgår aftale om, at
banken får et beløb på ca. 450.000 kr. Hvis der ikke indgås forlig vil det være
nødvendigt at anlægge en retssag, hvor det gøres gældende, at modregningen er
uberettiget. En sådan sag vil være langvarig og formentlig omkostningskrævende.
Advokaten mener i øvrigt, at skolen vil kunne indgå forliget uden kommunens
accept, idet kommunen ikke er part i sagen, men han vil gerne høre, om
kommunen gør indsigelse mod forliget.  

Der er indhentet en ekstern juridisk vurdering i sagen for så vidt angår spørgsmålet
om hvorvidt gælden kan betragtes som eftergivet. Konklusionen er, at det må
antages, at der - på det foreliggende grundlag - ikke i dag tilkommer banken et
juridisk krav på andel i provenuet.

Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at kommunen gør indsigelse mod, at
der indgås forlig som beskrevet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Hans Jørgen Kaptain (V) og Jens Ole Jensen (V) forlod mødet som inhabile.
Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Skagen Produktionsskole - Kopi af brev til Nordjyske Bank - Lukket (dok.nr.522152/08)
Vedr. produktionsskolen - opfølgning på møde 27.02.08.pdf (dok.nr.357985/08)
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3.   Omplacering af budgetmidler vedr. Frederikshavn Stadsarkiv

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede i november 2007 at etablere Frederikshavn
Stadsarkiv, der i henhold til arkivlovens § 7 er et offentligt arkiv for Frederikshavn
Kommune.

Ved budgetlægningen for 2008-2011 blev der afsat 1.159.280 kr. pr. år med
virkning fra 1. januar 2008 på byrådssekretariatets konto 651 21 740-09 til drift af
stadsarkivet.

Frederikshavn Stadsarkiv med arkivorganisation etableres pr. 1. juni 2008, og
henhører i bevillingsmæssig og administrativ henseende under Kultur- og
Fritidsudvalget og Børne- og Kulturforvaltningen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget ansøges derfor om at omplacere
budgetmidlerne fra Økonomiudvalgets til Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler , at
budgetmidlerne, 1.159.280 kr. pr. år til drift af Frederikshavn Stadsarkiv overføres
fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3808
 Forvaltning: BKF
 Sbh: johe
 Besl. komp: ØU

4.   Borgerservice i bogbussen

Sagsfremstilling
På møde i Frederikshavn Byråd den 26. marts 2008 var der et spørgsmål fra
byrådsmedlem Bruno Müller (A) vedr. borgerservice og bibliotekets muligheder for i
samarbejde at give borgere i udkantsområderne betjening i bogbussen. Til det kan
oplyses, at Borgerservice og biblioteket allerede har et tæt samarbejde om
Borgerservice:

1. Borgerservice i bogbussen og på lokalbibliotekerne i Østervrå og Aalbæk

 Åben sag
 Sagsnr: 08/5409
 Forvaltning: CF
 Sbh: jeov
 Besl. komp: ØU
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I bogbussen og på lokalbibliotekerne i Østervrå og Aalbæk findes et bredt udvalg af
ansøgningsskemaer, blanketter og informationsmateriale, som borgeren kan få
udleveret og efterfølgende aflevere i bogbussen i udfyldt stand. Desuden udleveres
batterier til høreapperater, ligesom diverse post til den kommunale administration
kan afleveres her. Bibliotekspersonalet kan endvidere hjælpe borgeren med at finde

svar på enkle spørgsmål via brug af borgerportalenwww.borger.dk eller via
kommunens hjemmeside. Som et nyt tiltag får tilflyttere nu tilbud om, at de kan
afhente et velkomstnet i bogbussen eller på lokalbibliotekerne i Østervrå og
Aalbæk. Dette samarbejde er allerede etableret, og gennemføres indenfor de
nuværende ressourcer.

2. Borgerservicekampagner
Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at borgerservice kan
bruge bibliotekets børnebogbus "Frederikke" i forbindelse med målrettede
kampagner. Det er tanken, at borgeren tilbydes sagsbehandling indenfor
kampagnens tema af borgerservicepersonale, mens "Frederikke" er ved
institutionen i lokalområdet.
Tiltaget er tænkt gennemført i et sådan omfang, at det kan holdes indenfor de
nuværende ressourcer.

3. Etablering af forsøgsprojekt "fremskudt borgerservice"
Såfremt behovet for udvidet borgerservice i yderområderne skal undersøges
foreslår forvaltningen, at det kan ske ved, at der igangsættes et forsøgsprojekt med
fremskudt borgerservice i et udvalgt lokalområde, for eksempel Voerså. Den
fremskudte borgerservicepost kan foregå ved, at borgerservicepersonale er med
børnebogbussen "Frederikke", når den holder ved Voerså børnehave/skole, fx 3
timer hver anden uge indenfor den almindelige ekspeditionstid. Derved får borgere,
som har svært ved at opsøge et borgerservicecenter, mulighed for at få personlig
betjening.
Forsøgsprojektet beskriver en serviceudvidelse, som medfører et øget
ressourcebehov på ca. 160.000 kr.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager redegørelsen til
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Taget til efterretning.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Bilag vedr sagsfremstilling.doc (dok.nr.520664/08)
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5.   Ansøgning om eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån -

Østervrå Baptistmenighed

Sagsfremstilling
Østervrå Baptistmenighed søger om eftergivelse af lån på 53.269 kr. og 50.000 kr.
ydet af den tidligere Sæby Kommune i forbindelse med henholdsvis kloakering ved
kirken og etablering/forbedring af spejderlokaler. Østervrå Baptistmenighed har
solgt Baptistkirken på Liljevej 2 i Østervrå.

Menigheden anfører i ansøgningen, at det aldrig har været hensigten, at man skulle
tilbagebetale lånene og at man håber på den sammenlagte kommunes forståelse
for den baggrund, lånene er oprettet ud fra.

Menigheden har planer om at etablere et kultur-, fritids- og kirkecenter i Sæsing,

hvor man har købt en 2.500 m2 stor bygning.

Til sikkerhed for lån på 53.269 kr. foreligger pantebrev tinglyst 14. juni 2002. Det
fremgår heraf, at lånet skal indfries ved salg.

Til sikkerhed for lån på 50.000 kr. foreligger gældsbrev dateret 10. december 2001.
Det fremgår heraf, at lånet skal indfries ved salg.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, af hensyn til konsekvenserne
for så vidt angår kommunens øvrige rente- og afdragsfrie lån til foreninger mv., ikke
imødekommer ansøgningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3507
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: BR

6.   Budget 2008-2009 - Frederikshavn Ungdomskollegium

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn
Ungdomskollegium fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed
kollegiets budget for perioden 1. august 2008 – 31. juli 2009.

Som bilag til budgettet er vedlagt Bygge- og Boligstyrelsens autoriserede
spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold samt 10-års budget for
planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3720
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: BR
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Budgettet er udarbejdet med et overskud på 29.000 kr. Der er indregnet 27.000 kr.
til afvikling af opsamlet underskud fra tidligere år. Der er ikke i budgettet indregnet
huslejestigninger.

Elever fra Nordjyllands Sports College lejer for tiden 38 lejligheder i Frederikshavn
Ungdomskollegiums afdeling på Rømøvej 34 B, Frederikshavn. Nordjyllands Sports
College ønsker at være "herre i eget hus". Med baggrund heri vurderes for tiden et
forslag om at flytte sportscollege elever til Frederikshavn Ungdomskollegiums
afdeling på Hånbækvej 34 B, Frederikshavn, og her - til sportscolleges elevernes

brug - etablere en pavillon på ca. 100 m2. Etablering af en sådan pavillon er
budgetteret til 1.000.000 kr. Der arbejdes med en model, hvor udgiften finansieres
via 30-årigt realkreditlån og opkrævning af merhusleje på 200 kr. pr. måned i 5 år
for lejligheder tilknyttet pavillonen. Efter 5 år er lånet til pavillonen via merhusleje fra
disse lejligheder afdraget med 456.000 kr. Merhuslejen vil herefter bortfalde.
Kollegiet vil via kontrakt med Nordjyllands Sports College skabe sikkerhed for, at
merhuslejen for de involverede lejligheder gennemføres som planlagt.

Ovennævnte låneoptagelse er ikke indregnet i det af kollegiebestyrelsen vedtagne
budget 2008-2009.

Kollegiets bestyrelse regner i øvrigt med tilbagegang i udlejning til elever fra
Flådestation Frederikshavn og fremgang i udlejning til elever på uddannelsen
HF-søfart (25 elever), der hidtil har boet på Søfartsskolens indkvarteringsområde.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende
Frederikshavn Ungdomskollegiums budget for 2008-2009.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

7.   Årsregnskab 2007 for Den selvejende institution Sæbygård

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) fremsender til byrådets
godkendelse institutionens årsregnskab 2007.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til
forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 8. april
2008.Årets resultat udviser et underskud på 51.404 kr.

Underskuddet (årets underskud på 51.404 kr. samt underskud fra tidligere år på

 Åben sag
 Sagsnr: 08/5375
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: BR
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50.614 kr.) er afholdt af fondens egenkapital og overført til næste år. Underskuddet
skyldes primært stigende udgifter til forbrugsafgifter samt
vedligeholdelses-omkostninger.

Fondens kapital (bundne aktiver) udgør pr. 31. december 2007 i alt 8.277.947 kr.,
der består af ejendom, interiør, aktier, investeringsbeviser, obligationer og
indestående i pengeinstitut. Herudover er det tilgodehavender og likvide aktiver på
252.282 kr. De samlede aktiver udgør således 8.543.110 kr. Der er i balancen
anført gældsforpligtelser på 276.966 kr. Institutionens egenkapital udgør herefter
8.266.144 kr.

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for
at almenheden får adgang til stedet. Fondsbestyrelsen har i årets løb bl.a. arbejdet
med plan for færdiggørelse af nordfløjen, plan for restaurering af anlægget omkring
herregården samt renovering af vinduer samt renovering af loft i sydfløjen.

Fondsbestyrelsen oplyser, at man har modtaget tilsagn om årlige driftstilskud på
500.000 kr. fra Frederikshavn Kommune samt et tilskud på 170.000 kr. fra
Frederikshavn kommunes Erhvervs- og Turismeudvalg til ny lyssætning. Endvidere
har man til renovering af hovedfløjen modtaget tilsagn om tilskud på 500.000 kr. fra
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Fonden arbejder endvidere med plan for restaurering af anlægget om herregården.
Planen vil ved samlet gennemførelse løbe op i 10,3 mio. kr. Fonden har i 2007
fremsendt ansøgning om tilskud til Realdania for gennemførelse af planen.

Sæby byråd har i møde den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være
godkendelses myndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
årsregnskab 2007 for Den selvejende institution Sæbygård godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

8.   Aftaler om udleje af almene boliger efter særlige kriterier

Sagsfremstilling
I henhold til bestemmelserne i § 60 i Lov om almene boliger kan
kommunalbestyrelsen og almene boligorganisationer indgå aftale om, at indtil 90 %
af de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

Kriterierne fastsættes ved aftalen, og aftalen suspenderer derved de almindelige
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udlejningsregler. Aftalen kan maksimalt omfatte 90 % af de ledige familieboliger i
den enkelte boligafdeling afhængig af omfanget af den kommunale anvisningsret
efter § 59, stk. 1 eller 2, i Lov om almene boliger.

De resterende boliger – der som minimum skal udgøre 10 % og som hverken er
underlagt kommunal anvisning eller udlejes efter de aftalte særlige kriterier – skal
udlejes efter de gældende regler (ventelisten / oprykningsventelisten).

Indgåelse af aftaler om udlejning efter særlige kriterier gælder i 4 år og tages
herefter op til revision. Sådanne aftaler er drøftet i møder i kontaktgruppen mellem
de almene boligorganisationer i kommunen og Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune har bedt de almene boligorganisationer om at meddele
hvilke aftaler, der er indgået mellem de enkelte boligorganisationer og de nu
nedlagte kommuner, som ønskes videreført i den nye kommune. Det er aftalt, at
sådanne ansøgninger skal behandles samlet af Frederikshavn Byråd i første
halvdel af 2008.

De almene boligorganisationer har anmodet om videreførelse af følgende ordninger
om udleje efter særlige kriterier (lovens § 60):

Frederikshavn Boligforening:
24 ungdomsboliger i boligforeningens afdeling 27 - "Bøgebo", Frederikshavn.
Lejlighederne er omdefineret til almene familieboliger, med fortrinsret for
uddannelsessøgende.
84 boliger (3 huse) i boligforeningens afdeling 12 – "Hånbæk", Frederikshavn
Boligerne er defineret som seniorboliger til + 50-årige for så vidt angår 80 boliger.
De sidste 4 boliger er 1-værelses, som i byggeprojektet er nedlagt som boliger. De
2 anvendes som gæsteværelser for beboernes overnattende gæster og 2 er tilbudt
Frederikshavn Kommune til alle former for "sociale opgaver", som kan
gennemføres i boligområdet.
Tildeling af seniorboliger sker i følgende rækkefølge:
2-værelses udlejes til enlige og par efter almindelige udlejningsregler.
3-værelses udlejes i prioriteret rækkefølge således:

1. beboere, som afgiver en bolig i "Hånbæk"
2. eller i andre afdelinger – såvel enlige som par. Der anvendes

medlemsnummerorden.
3. eksterne ansøgere – enlige og par – i medlemsnummerorden

4-værelses udlejes i følgende rækkefølge:
1. beboere, som har afgivet en bolig i "Hånbæk"
2. eller i andre afdelinger – såvel enlige som par. Der anvendes

medlemsnummerorden
3. eksterne ansøgere – enlige og par – i medlemsnummerorden

36 boliger (1 hus) i boligforeningens afdeling 12 – "Hånbæk", Frederikshavn
beliggende på Højrupsvej – vil blive defineret som seniorboliger til + 50 årige.
21 boliger i afdeling 38 "Havnebo", Sæby.
Afdelingen er opført som et kollektivt bofællesskab med fortrinsret for boligsøgende
over 50 år, der ikke har hjemmeboende børn og har forståelse for
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bofællesskabstanken.

Boligforeningen Vesterport:
106 boliger i boligforeningens afdeling 9 – "Strandby/Elling".
Afdelingen omfatter boligforeningens boliger på – Ankerpladsen – Havnefronten –
Grundtvigs Have.
Boligerne udlejes med fortrinsret til medlemmer i Vesterport, der bor i samme
afdeling eller i foreningen, frem for ikke bolighavende medlemmer.
Aftalen har til hensigt at sikre, at lokalbefolkningen fortsat har fortrinsret til boliger i
lokalområdet. Byggeriet er opført i samarbejde med Strandby Fiskeriforening,
Strandby Havn og Elling Borger- og Grundejerforening.

Grenen Boligforening:
6 boliger i boligforeningens afdeling 5 – "Daphnesvej 28-38, Skagen
Boligerne, der er 3-værelses lejligheder, ønskes udlejet til beboere over 50 år uden
hjemmeboende børn.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der som
ønsket – for en 4-årig periode - indgås aftaler om udleje af boliger i almene
boligorganisationer i Frederikshavn Kommune efter særlige kriterier i henhold til
bestemmelserne i § 60 i Lov om almene boliger.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

9.   Sammenlægning af afdelinger i Boligforeningen af 1952,

Skagen

Sagsfremstilling
Bestyrelsen i den almene boligorganisation Boligforeningen af 1952, Skagen, søger
om godkendelse af sammenlægning pr. 1. januar 2008 af nedennævnte 10
afdelinger til 2 afdelinger med henholdsvis 147 lejemål og 56 lejemål.

Afdeling 1 Fælledvej - 9 lejemål
Afdeling 2 Trindelvej 8-52 - 50 lejemål
Afdeling 3 Mosegårdsvej 17C-19C og Skagavej 119 og 121 - 8 lejemål
Afdeling 4 Byfoged Frichsvej 3-13 - 6 lejemål
Afdeling 5 Ulrik Plesnersvej 1-7 og Markvej 100-114 - 12 lejemål
Afdeling 7 Skarpæsvej 137J-143H - 22 lejemål
Afdeling 8 Fortunavej 2-80 - 40 lejemål
Afdeling 6 Ankermedet 50-60 - 6 lejemål
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Afdeling 9 Ankermedet 4-42 - 20 lejemål
Afdeling 10 Drachmannsvænget 1-59 - 30 lejemål

Forslaget er behandlet og godkendt på de ordinære afdelingsmøder i september
2007. Forslaget er godkendt på boligforeningens ordinære generalforsamling den
26. maj 2008

I henhold til § 25 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008
om drift af almene boliger m.v. kan boligorganisationens øverste ledelse bestemme,
at flere afdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én
afdeling.

Hvis statsstøtte eller kommunal støtte er bevilget til en af de afdelinger, som ønskes
sammenlagt, skal kommunalbestyrelsen tillige godkende sammenlægningen.
Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de
berørte afdelinger.

Ifølge boligforeningen er der bevilget stats- og kommunal støtte til afdelinger, der er
omfattet af sammenlægningen.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at
sammenlægning af afdelinger som anført med virkning fra 1. januar 2008
godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

10.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Elite Nord

Frederikshavn

Sagsfremstilling
Elite Nord Frederikshavn søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
2008-2009.

Klubbens herre-ishockeyhold "Frederikshavn White Hawks" spiller Is-Ligaen
(landets bedste række) og blev i sæsonen 2007-2008 nr. 2.
Det er klubbens mål at være blandt de 4 bedste i den danske liga – både i grundspil
og slutspil. I den kommende sæson har man en bruttotrup på 19 spillere bestående
af udlændinge, erfarne danske spillere og en række helt unge spillere helt ned til 17
år.

Det oplyses, at Dansk Ishockey Union har lavet en 5-årig aftale med TV2 omkring
dækning af den danske liga. Der vil år efter år være et stigende antal live-kampe,
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primært på TV2 Sport, men der vil også blive sendt på TV2. I sæson 2007-.2008
var "Frederikshavn White Hawks" med i 15 live-sendinger på TV2 Sport. Endvidere
har der været nyhedsindslag i sportsnyheder i landsdækkende TV og omtale i
dagplade. Klubben tilbyder en sponsoraftale på 400.000 kr.

Som modydelse tilbydes kommunens logo på ærmerne af spillernes paradedragter
samt kommunens navn og logo på reklameskilt på begge gavle i Iscenter Nord.
Frederikshavn kommune vil endvidere blive nævnt i kampprogram og blive opført
på sponsortavle. Ved indgåelse af et sponsorat på 400.000 kr. vil Frederikshavn
kommune være en af klubbens hovedsponsorer og vil ved enhver optræden blive
profileret og eksponeret.

Frederikshavn kommune har i 2007 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 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.

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

der for sæsonen 2008-2009 indgås en sponsoraftale på 250.000 kr. med
klubben.

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

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt.

Fraværende:Peter E. Nielsen

11.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Vendsyssel Elite

Badminton

Sagsfremstilling
Vendsyssel Elite Badminton søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
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2008-2009.
Klubbens hold spiller i Badmintonligaen (landets bedste række) og blev i sæsonen
2007-2008 nr. 7.
Det er klubbens mål at være blandt de 6 bedste i den danske liga.

Det oplyses, at man i den kommende sæson har ansat en sportschef og at man har
sammensat et forretningsudvalg bestående af dygtige og velrenomerede
erhvervsfolk fra Sæby, Frederikshavn, Skagen og Hirtshals.

I den foregående sæson har der været et stigende antal live-kampe på TV2 Sport,
hvori Vendsyssel Badminton Klub har været involveret i 5 kampe. Endvidere har der
været nyhedsindslag i sportsnyheder i landsdækkende TV og omtale i dagplade og
landsdækkende badminton-sites.
Klubben tilbyder en sponsoraftale på 250.000 kr.
Som modydelse tilbydes kommunens logo på spillernes paradedragter samt
kommunens navn og logo på reklameskilt under liga-kampe. Frederikshavn
kommune vil endvidere blive nævnt i kampprogram og blive opført på sponsortavle.

Frederikshavn Kommune har i 2007 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 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.

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

der for sæsonen 2008-2009 indgås en sponsoraftale på 250.000 kr. med
klubben

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

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt dog således at der indgåes en sponsoraftale på 200.000 kr. for sæson
2008-2009.

Fraværende: Peter E. Nielsen
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12.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Frederikshavn Fox

Team Nord

Sagsfremstilling
Frederikshavn Fox Team Nord søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen
2008-2009.

Klubbens damehåndboldhold spiller i 1. division (landets anden bedste række).
Holdet rykkede i den foregående sæson ud af landets bedste række.
Det er klubbens mål at rykke op i ligaen. Det oplyses, at klubben til den nye sæson
har fået tilknyttet 2 danske landsholdsprofiler.
Klubben anfører, at holdet også i 1. division vil blive fulgt nøje af medierne 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 2007 ydet klubben sponsorstøtte med 200.000 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.

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

der for sæsonen 2008-2009 indgås en sponsoraftale på 125.000 kr. med
klubben.

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

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt dog således, at der indgåes en sponsoraftale på 175.000 kr. for sæson
2008-2009.
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Fraværende: Peter E. Nielsen

13.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Floorball Club

Outlaws, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Floorball Club Outlaws, Frederikshavn søger om indgåelse af sponsoraftale for
sæsonen 2008-2009.

Klubbens førstehold - både herrer og damer - spiller i elite-divisionen i floorball
under Dansk Idræts-Forbund (landets bedste række). I den afsluttede sæson
2007-2008 vandt dameholdet det danske mesterskab og herreholdet kom i
kvartfinalen.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 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 2007 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.

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

der for sæsonen 2008-2009 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 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt.
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Fraværende: Peter E. Nielsen

14.   Sponsoraftale for sæsonen 2008 -2 elitegolfspillere i

Frederikshavn Golfklub

Sagsfremstilling
Frederikshavn Golfklub søger om individuelle sponsoraftaler for klubbens 2
elitegolfspillere Daisy Nielsen og Lucas Bjerregaard.

Daisy Nielsen, 13 år, er med på Dansk Golf Unions juniorlandshold. Hun blev nr 2
ved DM 2007, vandt bronze for pigelandshold og debuterede på de professionelle
spilleres Europa Tour som den hidtil yngste spiller. Ved sæsonafslutningen 2007
var hun nr. 5 på ranglisten for damer og nr. 3 for ranglisten for piger.
Lucas Bjerregaard, 16 år, er med på Dansk Golf Unions juniorlandshold. Han vandt
i 2007 Danmarks største internationale amatørturnering "Danish International
Amateur Championship" og han vandt guld ved både EM og NM for
drengelandshold. Ved sæsonafslutningen var han nr. 8 på mændenes rangliste og
nr. 5 på drengenes rangliste. Lucas Bjerregaard er udtaget til VM for
juniorlandshold, der i slutningen af juni måned 2008 afholdes i Japan.
Ifølge det oplyste optrådte Daisy Nielsen og Lucas Bjerregaard i 2007 i 6 indslag i
TV2Nord og i 80-100 artikler i lokale- og landsdækkende aviser og golfblade og
golfwebsider.

Ved sponsoraftale på 2 x 15.000 kr. tilbydes som modydelse logo i avisannoncer og
på eliteafdelingens sponsorplakat i klubhuset samt billetter til golf-arrangementer.
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.
Med deltagelse på landsholdet må de 2 spillere betragtes som elite-spillere.

Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalget, at der med baggrund i den vedtagne politik og de
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger foreslås, at

der indgås sponsoraftaler sponsoraftaler for sæsonen 2008 med de 2
elite-golfspillere på hver 15.000 kr.

det overlades til administrationen at indgå aftaler om modydelser (reklamer)
svarende til sponsoratets størrelse

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsorater med
elite-idrætsklubber og eliteidrætsudøvere.
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Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

15.   Sponsoraftale for sæsonen 2008-2009 - Dansetruppen

"Crazy Teenz", Frederikshavn

Sagsfremstilling
Dansetruppen "Crazy Teenz", Frederikshavn, søger om indgåelse af sponsoraftale i
sæsonen 2008-2009. Holdet har kvalificeret sig til VM i Hip Hop , der afholdes i
Moskva i december 2008.

Dansetruppen består af 6 dansere i alderen 11-13 år, der danser i GYM Studie,
Frederikshavn. Dansetruppen tilbyder som modydelse logo på træningsdragter,
trøjer, bukser, tasker m.v. og at deltage med danseopvisning ved kommunale
arrangementer.

Elitekonsulent i Dansk Sportsdanserforbund Katja Mikkelsen, oplyser, at Hip-hop er
en anerkendt disciplin inden for dans, men grundet "mudder i danseverdenen" er
det sådan at man for tiden i Dansk Sportsdanserforbund har repræsentationen ud
af landet i de latinamerikanske danse og standarddans. De Danske Danseskoler
(professionel organisation) har repræsentationen i Rock´n roll og disco. Med Hip
hop er det anderledes. Der er det på verdensplan FISAF - som er en international,
uafhængig organisation - som arbejder med udvikling af aerobics, fitness og
hiphop. FISAF er endnu ikke organiseret inden for International Dance Sport
Federation og derfor kan man endnu ikke sende hiphop hold ud af landet gennem
Dansk Sportsdanserforbund - hermed Dansk Idræts Forbund.

Elitekonsulent Katja Mikkelsen, Dansk Sportsdanserforbund, anbefaler, at der ydes
tilskud til dansetruppen til deltagelse i VM i Hip Hop.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte til eliteidræt individuelt og
besluttes af Økonomiudvalget. Der ydes støtte både til klubber og individuelle
eliteidrætsudøvere. Sponsorstøtte gives med baggrund i den
markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

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

Indstilling

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3260
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der med baggrund i den
vedtagne politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne
ansøgninger anbefales, at at der ikke indgås en sponsoraftale med dansetruppen,
idet Hip Hop ikke er en sportsgren, som internationalt varetages af Dansk Idræts
Forbund.
Det anbefales i stedet, at der ydes et tilskud på 10.000 kr. til delvis dækning af
transportudgifterne ved dansetruppens deltagelse i VM 2008 i Moskva.
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2008 optagne beløb til sponsoraftaler på
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

16.   Ansøgning om støtte til etablering af Frederikshavn

Badminton Academy

Sagsfremstilling
En initiativtager søger på vegne af Frederikshavn Badminton Academy om støtte på
højst 300.000 kr. i 2008 og højst 150.000 kr. i 2009 til etablering af et Badminton
Academy.

Ambitionen for Frederikshavn Badminton Academy er, at det påbegyndes den
1.9.2008 som et nyt og spændende uddannelsestilbud for talenter inden for
elitebadminton.

Målet er, at Frederikshavn Badminton Academy tiltrækker nogle af verdens bedste
samt Nordjyllands mest talentfulde spillere, idet Danmark er et af de absolut mest
eftertragtede lande, når det gælder udvikling af badmintonspillere. Endvidere er det
målet, at Academiets spillere gerne skal blive en fast bestanddel af
badmintonmiljøet i Nordjylland, både på diverse elitehold i området, men også i
øvrige klubber som kan tænke sig at løfte niveauet i deres klubber. Her tænkes
naturligt på, at spillerne skal fungere som trænere, og administrationen i Academiet
skal være sparringspartner for breddeklubberne.

Initiativtager har i øjeblikket aftaler med fem spillere – og flere spillere er på vej.
Spillerne kommer bl.a. fra Indien, Indonesien, Holland og Danmark. Spillerne
forventes som udgangspunkt at bosætte sig i Frederikshavn kommune.
Initiativtager har desuden aftale med kommende cheftræner, som i de senere år har
været henholdsvis assisterende landstræner i Holland samt landstræner i
Australien.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1069
 Forvaltning: EDS
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ØU
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Det er målsætningen, at Frederikshavn Badminton Academy igangsættes 1.
september 2008 med minimum 8 spillere med perspektiv om, at Academiet i år
2010 omfatter i alt 16 spillere. Spillerne skal rekrutteres blandt talenter, som
allerede findes i Nordjylland, samt i øvrigt nationale og internationale talenter.

Spillerne skal alle hverdage træne om formiddagen – naturligt i Frederikshavn
Badmintonhal. Dette efterfølges af tre ugentlige fysiske træningspas. Herudover
tænkes spillerne tilknyttet en række klubber i og uden for Nordjylland, hvor de
træner 2 – 3 gange ugentligt.Implicit i konceptet ligger et incitament til at ”holde på
de unge mennesker” i Nordjylland, samt gøre Nordjylland til et mekka for
badmintonsporten i Danmark.

Perspektivet for Frederikshavn Kommune er, at spillerne vil berige kommunen på
følgende måde:

·       tilføre kommunen nye skatteydere
·       bidrage til at skabe det bedste badmintonmiljø i Danmark uden for

København
·       bidrage til udvikling af nuværende og kommende badmintontalenter i især

Vendsyssel

Initiativtager anfører desuden, at Frederikshavn Badminton Academy kan medvirke
til skabelse af et samlingssted for også andre eliteidrætsudøvere i Frederikshavn
Kommune.Initiativtager er i øjeblikket inde i dannelse af Frederikshavn Badminton
Academy i en organisationsform, som kan give mulighed for at der lovligt kan yde
økonomisk støtte af offentlige midler.

Det videre arbejde med udvikling og realisering af Frederikshavn Badminton
Academy forudsætter, at der tilvejebringes tilsagn om og tilvejebringelse af
startkapital til videre udvikling og virkeliggørelse af initiativet.

Offentlig støtte kan ske lovligt, når der via organisationsform sikres, at der ikke
tilfalder enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder kommunalt tilskud. Eksempelvis
kan nævnes, at der i sin tid blev ydet støtte til Fox Team Nord ApS, idet man via
vedtægterne for det daværende selskab sikrede, at der ikke blev genereret et
overskud til anpartshaverne.

Såvel Kultur- og Fritidsforvaltning samt Erhvervs- og Direktionssekretariatet
bemærker, at initiativet med etablering af Frederikshavn Badminton Academy
rummer flere elementer, som ses at være i overensstemmelse med kommunens
hidtidige indsatser for at styrke udviklingen i kommunen – herunder blandt andet:

·       bidrage til virkeliggørelse af Frederikshavn som Værtsby og
Værtskommune

·       udvikling af Frederikshavn kommune i sports- og kulturmæssig henseende
·       videre udvikling af Frederikshavn kommune inden for sportsturisme
·       markedsføring af Frederikshavn kommune med hensyn til events og

elitesportsbegivenheder
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Frederikshavn Badminton Academy kan desuden ses i sammenhæng med, at
Frederikshavn Kommune har indledt en proces med henblik på at opnå status som
elitekommune under TEAM Danmark. Dette indebærer bl.a., at der skal arbejdes
hen mod etablering af et antal kraftcentre, og at der etableres lokale
eliteinstitutioner

Initiativtager anmoder således om Økonomiudvalgets principielle tilkendegivelse og
økonomisk støtte på højst 300.000 kr. i 2008 og højst 150.000 kr. i 2009 til det
fortsatte arbejde for etablering af Frederikshavn Badminton Academy – under
respekt for de lovgivningsmæssige muligheder og vilkår. Initiativtager har oplyst, at
behovet for økonomisk støtte vil falde i takt med at spillerantallet overstiger 8
spillere i 2008 og 12 spillere i 2009.

Økonomisk støtte søges finansieret inden for Økonomiudvalgets samlede ramme til
erhvervsudvikling.

Indstilling
Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at Økonomiudvalget godkender, at

der arbejdes videre med etablering af Frederikshavn Badminton Academy

der tilkendegives eventuelt støttetilsagn på højst 300.000 kr. i 2008 og højst
150.000 kr. i 2009 til videreudvikling og etablering af Frederikshavn
Badminton Academy under hensyntagen til de lovgivningsmæssige
muligheder og vilkår

støtte foreslås afholdt inden for Økonomiudvalgets samlede ramme til
erhvervsudvikling

økonomisk støtte udmøntes efter dannelse af lovlig juridisk enhed

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Økonomiudvalget følger indstillingen, dog således, at der gives støtte på 150.000
kr. i 2008 og 75.000 kr. i 2009.
Støtten er betinget af, at der etableres en lovlig juridisk enhed, som giver
kommunen mulighed for at støtte initiativet indenfor rammerne af
erhvervsudviklingsstøtte.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Fornyet ansøgning om støtte til etablering af Frederikshavn Badminton Academy (dok.nr.513413/08)
Notat - evt. bilag til ansøgningen - lukket (dok.nr.513421/08)
projektet - Frederikshavn Badminton Academy, Denmark (dok.nr.513414/08)
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17.   Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning af areal ved

Energivej, forlængelse af Energivej, Sæby

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af grunde ved Energivej skal Energivej forlænges med 2 x 40
m, da grundene skal have vejadgang til Energivej.
Vejene anlægges med 7 m kørebane og 3 m rabat i begge sider, i alt 13 m
vejudlæg.
Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for:

Projektering  45.000 kr. i 2008.
Byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. i 2008

og 50.000 kr. i 2009 (asfaltslidlag).
I alt 470.000 kr.

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som
tidligere er bevilget til byggemodning af parceller ved Hans Dyres Vej, konto nr. FFF
002070 Udstykning af 25 parceller ved Holger Pachs Vej/Hans Dyres Vej.
Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at

byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af følgende rådighedsbeløb

projektering  45.000 kr. i 2008

byggemodning, vejanlæg for 425.000 kr. opdelt med 375.000 kr. i 2008
og 50.000 kr. i 2009 (Asfaltslidlag). I alt 470.000 kr.

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som
tidligere er bevilliget til byggemodning af parceller ved Hans Dyres Vej, konto nr.
FFF 002070 Udstykning af 25 parceller ved Holger Pachs Vej/Hans Dyres Vej.
Forlængelse af Energivej etableres som privat fællesvej.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Oversigtsplan energivej (dok.nr.515328/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3628
 Forvaltning: TF
 Sbh: jaol
 Besl. komp: BR
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18.   Tillæg til varmeplan - Projektforslag for naturgasforsyning

af udvidelse af Feriecenter Skagen Strand

Sagsfremstilling
Naturgas Midt-Nord har fremsendt projektforslag for naturgasforsyning af udvidelse
af Feriecenter Skagen Strand i Hulsig.

Udvidelsen af Feriecenter Skagen Strand ligger udenfor den eksisterende
varmeplan for Hulsig, men grænser op til et eksisterende naturgasområde, hvorfor
det er naturligt, at det bliver en del af det samlede kollektive
varmeforsyningsområde i Hulsig.

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

Projektforslaget har været i høring hos berørt grundejer og der er ikke fremsendt
indsigelser mod projektforslaget.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til  byrådet, at projektforslaget godkendes

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008
Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Projektforslag (dok.nr.516011/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3167
 Forvaltning: TF
 Sbh: jast
 Besl. komp: BR

19.   Ekspropriation til Bøjlevejens forlængelse

Sagsfremstilling
Bøjlevejens tilslutning til Fyrvej (statsvej) er sidste del af en større trafikregulering
nord om Skagen by (fra Frederikshavnsvej, Kattegatvej, Buttervej, Bøjlevejen til
Fyrvej). Vejen har til formål dels at fungere som vejforbindelsen til Skagen Gren og
campingpladserne i området, dels at fungere som vejforbindelse til
byudviklingsområderne i Skagen Nordby. Vejen vil afhjælpe de meget betydelige
trængsels og fremkommelighedsproblemer der i perioder er på vejnettet gennem

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4343
 Forvaltning: TKF
 Sbh: tovi
 Besl. komp: ØU
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Skagen, og vil samtidig forbedre trafiksikkerheden generelt og mindske den
trafikskabte miljøbelastning. Tilslutningen til Fyrvej udføres som et fælles projekt
med staten (Vejdirektoratet).

I henhold til beslutning i Teknisk udvalg den 28. juni 2007 blev åstedsforretning
gennemført den 15. august 2007, og endelig beslutning om ekspropriation blev
truffet i Byrådet den 19. september 2007.

En af de berørte grundejere, Batterivej 10 har gjort indsigelse mod ekspropriationen,
idet vedkommende er af den opfattelse, at ekspropriationen ikke kræves af
almenvellet. Vejdirektoratet har fremsendt afgørelse vedrørende indsigelsen den 16.
maj 2008. Vejdirektoratet finder at kommunen har fulgt de korrekte procedurer i
forbindelse med ekspropriationen og finder derfor ikke at der er grundlag for at
tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Idet der ved åstedsforretningen ikke kunne indgås forlig med ovennævnte grundejer
er erstatningsspørgsmålet blevet indbragt for Taksationskommissionen. Efter
besigtigelse den 23. april 2008 har Taksationskommissionen den 21. maj 2008
fremsendt afgørelse vedrørende erstatningsspørgsmålet.

Taksationskommissionen har besluttet at fastsætte erstatningen som følger:

Arealerstatning 710 m2 á 30 kr.   21.300 kr.

Ulempeerstatning: 250.000 kr.
I alt: 271.300 kr.

Kommunens oprindelige tilbud er som følger:

Arealerstatning: 710 m2 á 12 kr. 8.520 kr.

Erstatning for hegn og
beplantning:

20.480 kr.

Grundtakst: 1.000 kr.
Ulempeerstatning: 50.000 kr.
I alt 80.000 kr.

Alternativt tilbyder kommunen:
Areal- og ulempeerstatning: 59.520 kr.
samt etablering af klitter mod Bøjlevejen.

Ejeren af Batterivej 10 har pr. telefon oplyst, at han ikke vil anke afgørelsen såfremt
kommunen udbetaler den af taksationskommissionen fastsatte erstatning samt
etablerer klitter langs ejendommen mod Bøjlevejen.

Kommunen har mulighed for indbringe taksationskommissionens kendelse for
overtaksationskommissionen inden 4 uger fra modtagelsen af
taksationskommissionens kendelse. Dvs. at sagen skal indbringes for
overtaksationskommissionen inden udgangen af uge 25, såfremt dette ønskes.
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Det vurderes, at overtaksationskommissionen sandsynligvis vil fastsætte en
erstatning på samme niveau som taksationskommissionen.

Juridiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser
Der ikke er finansieret dækning i budgettet for erstatningen ud over de oprindeligt
tilbudte 80.000 kr.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at

taksationskommissionens afgørelse indbringes for
overtaksationskommissionen

klitter langs ejendommen Batterivej 10 mod Bøjlevejen tilbydes etableret for
grundejerens regning

Beslutning Teknisk Udvalg den 12-06-2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Taget af dagsordenen.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Bilag til Taksationskommissionen samt udkast til følgeskrivelse. (dok.nr.2236/08)
Svar på klage (dok.nr.515070/08)
Udskrift af kendelsesprotokollen for taksationskommissionen (dok.nr.515997/08)
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20.   Frigivelse af rådighedsbeløb - Sæby Svømmebad

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har nu igangsat den proces der skal føre frem til
igangsættelse af etablering af handicaplift i svømmehallen.

Der er indhentet tilbud fra 2 entreprenører og der anmodes derfor om frigivelse på
500.000 kr. til dækning af udgifterne. Midlerne disponeres indenfor den bevilgede
anlægsramme for 2008 på 500.000 kr. projekt nr. 031221 jfr. investeringsoversigten
for 2008.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor byrådet
anbefaler frigivelse på 500.000 kr. af anlægsrammen for 2008 for Sæby
Svømmebad.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende:
Peter E. Nielsen

Bilag

Ansøgning om anlægstilskud til færdiggørelse af Sæby Svømmebad  (dok.nr.518486/08)
Tilbud handikaplift Sæby Svømmebad - firma A/S A. P. Botved  (dok.nr.513749/08)
Tilbud handikaplift Sæby Svømmebad - firma Guldmann.doc (dok.nr.513746/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4103
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: BR

21.   Ansøgning om tilskud til genopførelse af Lyset over Skagen

Sagsfremstilling
Dansk Musikteater har til hensigt at genopsætte musicalen Lyset over Skagen og
ansøger Frederikshavn Kommune om et produktionstilskud hertil på 2,5 mio. kr.
Tilskuddet ønskes udbetalt med 1 mio. i 2008 og 1,5 mio. i 2009.  Der skal i alt
indsamles 12 mio. kr. for at forestillingen igen kan vises i Skagen og resten af
landet samt som noget nyt i resten af Skandinavien.

Dansk Musikteater skriver i sin ansøgning: ”Interessen for at se eller genoplive

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3285
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: BR



Økonomiudvalget - Referat - 18. juni 2008 Side 31 af 59

Lyset over Skagen efter succesen i 2007 har vist sig at være stor. Ventelister med,
efterspørgsler direkte til kontoret fra flere hundrede borgere og en vedvarende høj
opmærksomhed omkring værket i branchen, vidner herom. Grundlaget for at
nyopsætte musicalen er til stede, og vi har en plan for en sådan nyopsætning i
Skagen, resten af Danmark samt Skandinavien i sommer og efterår 2009,

Vi ønsker at gæstespille i Norge og Sverige med forestillingen. Dels for at løfte det
danske kulturelle flag i Skandinavien. Dels for – ud fra markedsføringsmæssige
hensigter – at promovere dansk – skandinavisk kultur, der har udgangspunkt i
Nordjylland, for det skandinaviske publikum, og dermed trække endnu flere gæster
til Nordjylland.”

Borgmesterkontoret har anmodet om Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering, inden
sagen sendes til Økonomiudvalget til behandling.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen over for Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling fra Økonomiudvalget den 18-06-2008
Der findes ikke ledige midler i 2008. Såfremt der på det foreliggende grundlag
vælges at give tilskud, skal tilskuddet gives som tillægsbevilling og finansieres af
kassen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Flertallet i økonomiudvalget udtalte, at der ikke er afsat midler i budgettet i 2008.
Flertallet i økonomiudvalget ønsker at tilkendegive positiv interesse for projektet,
såfremt øvrige interessenter/samarbejdspartnere udviser interesse for at støtte
projektet.

Fraværende:
Peter E. Nielsen

Bilag

Ansøgning - Lyset over Skagen vil skinne i hele Skandinavien 2009 (dok.nr.468446/08)
Interesseerklæring "Lyset over Skagen" - genopførelse 2009 samt budget og Vision (dok.nr.468449/08)
Lyset over Skagen - Kendskabs- og imagemåling - januar 08 (dok.nr.515991/08)
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22.   Ansøgning om støtte til gæstespil med solodansere fra The

Royal Ballet

Sagsfremstilling
Operasanger Jens-Christian Wandt søger om støtte til gæstespil med
solodansere fra The Royal Ballet i Skagen juli 2008 anført og programsat af
solodanser Johan Kobborg. Endvidere medvirker primaballerinaen Alina Cojocaru.

Forestillingen finder sted på scene opbygget foran Den Tilsandede Kirke den 24. juli
2008 og er ikke entregivende. Programmet for den 2 timers forestilling indeholder
 7-8 mindre klassiske og moderne balletter samt en ballet skabt til Skagen (evt.
med musik af Hugo Alfvén), 5 arier og en klaversolo af pianist Ole Schousboe. 

Samarbejdspartnerne i projektet er Skov- og Naturstyrelsen og VisitNordjylland
samt PS-Communication. Jens-Christian Wandt er konferencier og underholder
desuden med arier fra operaens verden sammen med sopran Ditte Højgaard
Andersen.

Det medsendte budget viser udgifter for i alt 480.500 kr.

Der søges ikke om et specifikt beløb, men om en støtte til selve arrangementet.
Økonomiudvalget søges om støtte til markedsføring.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere bevilget tilskud til dette projekt.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2008
Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 15.000 kr. til projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Økonomiudvalget bevilger ikke yderligere tilskud til dette projekt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Ansøgning om støtte til Ballet-gæstespil i Skagen - bilagt budget.doc (dok.nr.511657/08)
Supplerende oplysninger Royal Ballets gæstespil Skagen 2008  (dok.nr.513569/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/6845
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: ØU

23.   Henvendelse fra Frederikshavn Event ApS om værtsby  Åben sag
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Sagsfremstilling
Floorball Kvalifikation 2008
Frederikshavn Event ApS er blevet kontaktet af Dansk Floorball Union for at høre,
om Frederikshavn Kommune kunne have en interesse i at være Værtsby for
Europa Cup kvalifikationsrunden for hold i august måned 2008.

Stævnet løber over 4 dage med deltagelse fra 15/16 europæiske herre- og
damehold. På damesiden bliver Frederikshavn repræsenteret ved de danske
mestre Outlaws.

Det forventes at der deltager omkring 300 spillere + 25 officials i stævnet.

Baggrunden for henvendelsen er, at Frederikshavn var værtsby for VM for Damer i
2007, og at man i den forbindelse fik afklaret, at de rammer som Frederikshavn kan
tilbyde er perfekte til et sådant internationalt stævne. Ligeledes har Dansk Floorball
Union tilkendegivet, at man gerne ser Frederikshavn som vært for Europacup
Finalerne i Floorball i 2009 med deltagelse af de 8 bedste herrehold- og damehold i
Europa.

Europacup kvalifikationsstævnet kan derfor bruges til at markedsføre
Frederikshavn som potentiel vært for finalerne i 2009.

På baggrund af denne henvendelse har Frederikshavn Event haft møde med
Dansk Floorball Union, Arena Nord samt repræsentanter fra mulige sponsorer. 

Formålet med disse møder var at få afklaret:

1. Om der kunne forventes en lokal medfinansiering fra lokale sponsorer til
trods for den korte tidshorisont og at stævnet er placeret i højsæson for
hotellerne.

2. Om der kunne forventes ekstern finansiering gennem det internationale
floorball forbund

3. En forventet økonomisk ramme for afvikling af stævnet.

Resultatet af ovenstående møder er,

1. At det forventes at der vil kunne skabes lokale sponsorater i
størrelsesordenen 20.000 – 25.000 kroner

2. At Det Internationale Floorball Forbund yder tilskud til arrangementet.

3. At stævnet formodentlig kan afholdes indenfor en økonomisk ramme, der
siger ca. kr. 100.000

Frederikshavn Event anbefaler et værtskab grundet at:
1.      Stævnet kan være med til at understøtte Frederikshavns nye rolle som

værtsby for større og mindre begivenheder.
2.      Stævnet vil passe godt ind i rammerne i Arena Nord og samtidig åbner

stævnet op for:

 Sagsnr: 07/6845
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: ØU
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a. At Outlaws danske mestre for mulighed for at deltage i denne
kvalifikationsrunde

b. At stævnet kan bruges til at markedsføre og befæste
Frederikshavns position som Danmarks førende floorball by.

c. At stævnet kan bruges til at markedsføre Frederikshavn som
potentiel vært for det store Europacup Finale stævne i 2009

3.      Der er lokal interesse for stævnet fra erhvervsmæssig side, hvilket forventes
at kunne skabe en lokal medfinansiering svarende til ca. kr. 20.000 – 25.000
kr.

Den praktiske afvikling af stævnet varetages af Outlaws og Dansk Floorball
Forbund.

Det vedlagte budget viser et underskud på 40.000 kr.

Frederikshavn Event beder derfor om en tilkendegivelse af, hvorvidt man er
interesserede i dette arrangement og om Kultur- og Fritidsudvalget vil være villige til
at yde et tilskud på kr. 40.000 til stævnet.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-06-2008
Ansøgningen imødekommes ikke, sendes videre til Økonomiudvalget.

Fraværende: Inger Støtt, Palle Thomsen og Ole Rørbæk Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen.
Økonomiudvalget bevilger 40.000 kr.

Fraværende:
Peter E. Nielsen

Bilag

Henvendelse om afvikling af Europacup kvalifikation for hold floorball 2008  (dok.nr.518971/08)

24.   Udbudspligtige kontrakter - genbrugshjælpemidler

Sagsfremstilling
Aktuelt er driften af genbrugshjælpemidler delt på henholdsvis en aftale med Falck
hjælpemidler i Frederikshavnsområdet samt egen drift for Sæby og Skagen
områdets vedkommende. Kontrakten med Falck Hjælpemidler løber frem til 28.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1042
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anhe
 Besl. komp: BR
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februar 2009. Aftalen vedrørende egen drift udløber tilsvarende den 28. februar
2009 jf. beslutning i Sammenlægningsudvalget den 20. september 2006.

På møde i Sundhedsudvalget den 4. december 2007 orienterede direktøren
omkring udløb af aftalerne og det aftaltes, at der skulle udarbejdes notat
vedrørende det juridiske grundlag for genudbud af området.

Indstilling
Til drøftelse

Bilag Fordeling

1. Notat vedr. udbudspligtige kontakter SOU

Beslutning - Sundhedsudvalget 8. januar 2008
Genoptages.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling
På møde i udvalget den 8. januar 2008 aftaltes, at forvaltningen indarbejder forslag
til ”forretningsplan” samt sammenlignende analyse mellem de to ordninger på
området for genbrugs-hjælpemidler.

Indstilling
Til drøftelse

Bilag Fordeling

1. Sammenligning Falck og kommunalt depot SOU

2. Sammenligneligt budget 2007 SOU

3. Forretningsplan nyt depot 2009 SOU

4. Analyse af dritsudgifter i forhold til popularitet jan. 08 SOU

Beslutning - Sundhedsudvalget 5. februar 2008
Forvaltningen udarbejder forslag til fremtidig organisering og løsning af opgaven -
når kontrakten udløber ultimo februar 2009.

Fraværende: Lars Møller

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af udvalgets drøftelse den 5. februar 2008 har forvaltningen
udarbejdet en egentlig forretningsplan for drift af et kommunalt hjælpemiddeldepot.
Forretningsplanen tager udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau og
arbejdstilrettelæggelse videreføres herunder at der sker afregning i forhold til
gældende kontraktprincipper. Det vil sige at afregningen mellem
Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske på basis af takster for uge-,
dato- og akut leverancer, lifteftersyn, serviceydelser og en fast årlig depotafgift med
månedsvis afregning.
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Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne opnås en række
effektiviseringsgevinster ved en sammenlægning af de 2 nuværende depoter og ny
kommunal stordrift af hjælpemiddeldepotet.

Følgende forhold gør, at der forventes besparelser i forhold til de eksisterende
udgifter til de 2 depoter.

Færre It- udgifter til lagerstyringsprogram

Større udnyttelse af varevogne ved rationalisering af køreruter

Ingen udgifter til eksterne reparationer

Mindre og billigere Indkøb af hjælpemidler;

Større flow - færre lagerdage, generelt på alle hjælpemidler

større udnyttelse af lagerkapacitet på standardprodukter ved
begrænsning af sortiment

større udnyttelse af lagerkapacitet på specialprodukter

større udnyttelse af reservedele og tilbehørslager

bedre indkøbsaftaler efter nyt offentligt EU – udbud

Endvidere forventes indtægter på følgende ydelser:

udleje af undervisningsfaciliteter og hjælpemidler til undervisningsbrug

salg specialrådgivningsydelser

afholdelse af temadage

Forventede indtægter er dog ikke medtaget i beregningen af en reduktion i
udgifterne ved eventuelt hjemtagelse af opgaven.

Den eksisterende placering på Aalborgvej i Sæby vil ikke kunne rumme et samlet
hjælpemiddeldepot, og da der samtidig er truffet politisk beslutning om salg af
bygningen, vil det være nødvendigt – i overensstemmelse med den politiske
vedtagelse – at finde anden placering i Sæby til hjælpemiddeldepotet. Hvis der
træffes beslutning om hjemtagelse af hele opgaven, vil der blive igangsat en proces
for at finde egnede lejede lokaler med udgangspunkt Sæby området. Der er behov

for ca. 1500 m2.

Når kommunen lejer lokaler, skal der deponere et beløb svarende til det lejedes
værdi, eller alternativt nedskrive sin låneramme med et tilsvarende beløb. Når der
er tale om at et eksisterende lejemål erstattes af et nyt, er der adgang til at foretage
modregning, således at deponeringskravet svarer til differencen mellem de to
lejemåls værdi. Deponeringskravet bortfalder hvis der alene er tale om en mindre
væsentlig afvigelse.

I dette tilfælde fraflyttes kommunalt ejede lokaler, og derfor er der ikke mulighed for
at foretage en sådan modregning. Derimod kan det anføres, at fraflytningen er en
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forudsætning for at de nuværende bygninger kan afhændes, og dermed indbringe
den forudsatte salgsindtægt til kommunen.

Deponeringskravet kan først opgøres endeligt når det konkrete lejemål er valgt,
men må skønsmæssigt ansættes til omkring 10 mio. kr. Det har ikke været muligt
at finde egnede lokaler i den eksisterende kommunale bygningsmasse, hvilket er et
alternativ til leje.

Herudover er der behov for ny indkøb af varevogne finansieret ved leasingaftale,
supplerende inventar og diverse omkostninger ved den fysiske flytning.
De samlede i etableringsomkostninger er budgetteret til 653.000 kr., hvilket er
indregnet i det nye budget med en afskrivning over 5 år.

Der er foretaget beregninger over det økonomiske grundlag for indkøb og drift af
depotet. Beregningerne er foretaget i samarbejde med Kommunernes Revision
(BDO).
Forudsætningerne for det nye budget tager udgangspunkt i de faktiske udgifter for
2007 for det kommunale depot og de samlede forventede antal efterspurgte ydelser
for hele kommunen for 2008.

Den forventede besparelse i forhold til den nuværende organisering er kr. 1.600.000
årligt.

Opstilling over det samlede forbrug for depoterne i 2007 og det budgetterede
forbrug i 2009 findes i bilag til forretningsplanen.

Det indstilles til Byrådets godkendelse:

at opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages, når kontrakten
med Falck udløber den 28. februar 2009

at driften organiseres i kommunalt regi efter kontraktprincippet dvs. ,at
afregningen mellem Hjælpemiddeldepotet og Hjælpemiddelområdet vil ske
på basis af takster

at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 indarbejdes udgifter til
etableringsomkostninger på 0,7 mio. kr.

at der reserveres kr.10 mio. af lånerammen for 2009 til afløftning af
deponeringsforpligtigelsen

Beslutning - Sundhedsudvalget 6. maj 2008
Udsættes til juni  mødet.

Knud Hjørnholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ingen

Beslutning Sundhedsudvalget den 03-06-2008
Afdelingsleder Lena Walsøe Hjortshøj deltog i punktet.
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Sundhedsudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

opgaven vedrørende genbrugshjælpemidler hjemtages pr. 28.2.2010
kontrakt med Falck Hjælpemidler forlænges til 28.2.2010
beslutningen vedr. salg af Aalborgvej 93B omgøres og fremtidig anvendes

som bl.a. hjælpemiddeldepot
der i forbindelse med budget 2009 afsættes 1 mio kr. til ombygning og 1

mio kr. til energibesparende foranstaltninger. (Hjælpemiddeldepotet udgør

herefter 1500 m2).

Fraværende med afbud: Lars M. Møller

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet hjemtagelsen af opgaven vedr.
genbrugshjælpemidler.
Med hensyn til placeringen udtrykker Økonomiudvalget derudover en positiv
holdning til placering på Aalborgvej. Dog ønskes der en samlet fremstilling af de
forretningsmæssige fordele herved. Økonomiudvalget ønsker denne del af sagen til
fornyet behandling.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Forretningsplan nyt depot 2009 28 04 08.doc - lukket (dok.nr.517605/08)
Korrektion af notat, Sammenligning af depot, 28.1.08.doc - lukket (dok.nr.517609/08)
Notat, vurdering af lokaler Aalborgvej, 28.5.08 - lukket (dok.nr.519052/08)
sammenlignende analyse.pdf - lukket (dok.nr.517608/08)
udbudspligtige hjælpemidler.pdf - lukket (dok.nr.517607/08)

25.   Lejemål for Psykiatrisk støttecenter, Frederikshavn

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2007 blev det vedtaget, at de to socialpsykiatriske tilbud i
Frederikshavn by (Grønttorvet og Skansegården) skulle flyttes sammen i nyt
byggeri. Det ny byggeri skulle indeholde 10 boliger samt 2 akut/midlertidig bolig. I
tilknytning til boligerne skulle indrettes støttecenter funktioner:
 Cafe og værested for sindslidende

Støttecenterfunktion (væksthus med værksteder, hobby og
aktivitetsmuligheder)

Akut/midlertidig bolig og bofællesskab

Støtte- og kontaktpersonordningen

Netværk og projektmuligheder

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1287
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anhe
 Besl. komp: ØU
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Den første fysiske placering af det ny støttecenter faldt i forbindelse med
lokalplanarbejdet. Byrådet vedtog den 26. marts 2008 Lokalplan for støttecentret
med fysisk placering på Kalkværksvej.

Oprindeligt var det planen, at det eksisterende støttecenter (Grøntorvet) bestående
af bofællesskab fordelt på 8 lejligheder samt støttecenteret indrettet i 2 lejligheder
skulle fraflyttes. Det er forvaltningens opfattelse, at der vil være behov for såvel det
eksisterende bofællesskab samt det nyetablerede, således er der aktuelt venteliste
til bofællesskab for sindslidende. Yderligere vil de to lejemål, der aktuelt anvendes
til støttecenter funktioner på ”Grøntorvet”, ligeledes kunne anvendes som
lejligheder til sindslidende.

Med flytningen af bygningen fra den oprindelige placering på Teglgården til
Kalkværksvej er byggeriet revideret blandt andet er bygningen blevet reduceret med
en etage, det betyder at antallet af boliger er reduceret fra 12 til 6 boliger, hvoraf 2
stadig er akut/midlertidige boliger.

Byggeriet opføres af privat bygherre og Frederikshavn Kommune indgår lejeaftale
for de to akut/midlertidige lejemål samt støttecentret i alt ca. 1.300 m2. Øvrige fire
lejligheder udlejes gennem ejer, mens visitationsret og pligt er kommunens.
Byggeriet forventes indflytningsklart 1. marts 2009.

Økonomiske konsekvenser
Som udgangspunkt skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes
værdi eller alternativt nedskrive sin låneramme med et tilsvarende beløb. Byrådet
vedtog den 27. januar 2007 at reservere et beløb af den uudnyttede låneramme,
således at det ikke er nødvendigt at deponere.

Den årlige husleje for lejemålet er ca. 1,3 mio. kr. , hvilket er ca. 300.000 kr. mere
end oprindeligt forudsat. Stigningen skyldes flere forhold, blandt andet forsinkelse af
byggeriet, reduktion af byggeriet med en etage samt anden placering. I forbindelse
med budget 2009 vil der inden for udvalgets ramme blive taget højde for denne
udgiftsstigning. De løbende driftsudgifter kan finansieres ved sparede udgifter i de
fraflyttede bygninger.

Indstilling
Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at der indgås lejeaftale for
Psykiatrisk støttecenter, Frederikshavn som beskrevet i lejekontrakt af 4. juni 2008.

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008
Godkendt som indstillet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen
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Bilag

Endelig lejekontrakt - lukket (dok.nr.520937/08)
Situationsplan - lukket (dok.nr.520980/08)
Supplerende beskrivelse - lukket (dok.nr.520977/08)
Tidsplan - lukket (dok.nr.520979/08)

26.   Virksomheden Skagen - lejemål

Sagsfremstilling
Der er indgået lejeaftale med Troels Vejby om leje af lokalerne på Kattegatvej 13,
9990 Skagen.

Lokalerne er oprindeligt indrettet og lejet til daværende Skagen Kommune og er
beregnet til administrative medarbejdere samt aktiveringsværksted for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere. Bygningerne indeholder velfærdsfaciliteter samt
kantine/frokoststue til formålet. Den årlige leje udgør p.t. 1.323.190,00 kr. for

ca.1070 m2.

I forbindelse med kommunesammenlægningen er der flyttet rundt på
medarbejderne og bygningerne huser p.t. i alt 14 medarbejdere, organiseret i
Socialafdelingen og Jobcenteret. Værkstedet anvendes p.t. af i alt 2 medarbejdere
og varierende (relativt få) aktiverede. I bygningen forefindes ligeledes en
genbrugsbutik, oprindeligt startet som aktiveringsprojekt og stadig drevet af
aktiverede. Butikken er dog under afvikling, primært på baggrund af lokal aftale
med de andre genbrugsbutikker i byen. Kantinen/frokoststuen anvendes ikke mere,
idet personalet er ophørt. Der bliver kun gjort nødtørftigt rent.

Der er – grundet ringe vedligeholdelse – en del arbejdsmiljøproblemer i huset, idet
de tilbageværende medarbejdere generelt klager over støvgener, statisk elektricitet
og fugtproblemer. Visuel kontrol afslører således også direkte utætheder i taget idet
der ses tydelige spor efter nedsivning af regnvand fra taget. 2 medarbejdere kan
angiveligt henføre deres luftvejsgener direkte til arbejdspladsen. Det er naturligvis
forsøgt at afhjælpe disse gener, indtil nu uden held.

Der er flere løsningsmodeller:

1. Renovering af lokalerne

2. Indskrænkning af lejemålet

3. Opsigelse af lejemål og flytning af medarbejderne.

Ad. 1:
I henhold til nugældende kontrakt har udlejer ansvaret for den udvendige
vedligeholdelse af lejemålet medens den indvendige vedligeholdelse, herunder
rengøring påhviler lejer.
En renovering vil dels bestå i udvendig reparation så indtrængning af vand undgås,

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4857
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: suan
 Besl. komp: ØU
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samt indvendig renovering, som formentligt vil bestå af udbygning af
luftudskiftningssystemet, delvis renovering af lofter og vægge samt udskiftning af de
gamle gulvtæpper.

En renovering vil dog ikke ændre ved det faktum, at der er ca. 1070 m2 til rådighed
for kun 14 medarbejdere.

Ad. 2.:
Det er på flere måder ikke hensigtsmæssigt, at de nuværende lokaler indrettet til
flere end 30 medarbejdere kun anvendes af 14 medarbejdere. Det er derfor
undersøgt, om der er mulighed for indskrænkning af lejemålet sammenholdt med
den nødvendige reparation som nævnt under pkt. 1.
Dette er p.t. ikke realistisk, idet der ikke umiddelbart findes mulighed for at opdele
de eksisterende lokaler i selvstændige lejemål ligesom det heller ikke umiddelbart
er muligt at pege på relevante medlejere fra det kommunale system

Ad. 3:
Af hensyn til medarbejderne arbejdsmiljø samt af hensyn til afdelingens økonomi,
kan det være hensigtsmæssigt at opsige det nuværende lejemål og flytte
medarbejderne.

Af hensyn til borgerbetjeningen samt varetagelsen af deres arbejdsmæssige
funktioner skal de forblive i lokalområdet.

Såfremt model 3 vælges vil placeringen af medarbejderne på ny adresse være
Økonomiudvalgets ansvar. Dog således, at Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning
om lokal betjening i Skagen by respekteres.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på det foreliggende
grundlag, at der gives tilladelse til at afsøge alternative placeringer i lokalområdet
samt til at opsige den nugældende lejekontrakt, der kan opsiges med 1 års varsel til
ophør den 1. i en måned.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at lejemålet opsiges nu, og at der i
opsigelsesperioden findes egnede lokaler på eller i umiddelbar nærhed af Skagen
Rådhus.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Godkendt.

Fraværende:
Peter E. Nielsen
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27.   Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008.

Sagsfremstilling
Socialudvalget behandlede på sit møde den 14. maj, årets første budgetrevision.
Denne viste, at der i lighed med 2007, er udsigt til merudgifter på ca. 30 mio. kr. på
misbrugsområdet, og på tilbud til svært handicappede borgere der passes i eget
hjem eller har ophold på institutioner udenfor kommunen.

I medfør af det ansvar og den initiativpligt Socialudvalget har, i forhold til – indenfor
egne budgetområder - at forsøge at finde løsninger for budgetproblemerne,
besluttedes udvalget at iværksætte en strategi- og handlingsplan for genopretning
af Socialudvalgets økonomi.

I perioden 15. til 30. maj har forvaltningen således arbejdet med at beskrive
konkrete muligheder for at reducere udgiftsposter i Socialudvalgets driftsramme, og
der foreligger nu 20 beskrivelser, der vedlægges som bilag til denne sag:

Reduktion af aktiviteter eller øgede indtægter          13 beskrivelser
Strukturelle tiltag                                                        5 beskrivelser
Generelle effektiviseringskrav                                    2 beskrivelser

Beskrivelserne er oplistet på en oversigt, som samtidig angiver de økonomiske
konsekvenser i de enkelte år, med følgende totaler (mio. kr.):

Indsatsområde           /                      år 2008 2009 2010 2011
Reduktion af aktivitet / øgede indtægter -4,6 -11,4 -15,6 -16,1
Strukturelle tiltag - drift -0,3 -3,2 -6,3 -7,5
Strukturelle tiltag - 3,0 13,4 6,7 0
Generelle effektiviseringskrav - - - -
I ALT -1,9 -1,2 -15,2 -23,6

I forhold til beregning af de økonomiske konsekvenser skal det bemærkes, at da en
del af reduktionsbeskrivelserne vedrører de forebyggende tiltag, vil beskrivelserne
af konsekvenserne for brugerne naturligt nok indeholde advarsler om risikoen for
stigende udgifter til eksempelvis pleje.

Forvaltningen har i dette forhold anlagt den linie, at afledte konsekvenser kun kan
modregnes i reduktionen, hvis de indtræder umiddelbart – og kan beregnes på et
objektivt grundlag. For øvrige beskrivelser gælder, at risikoen for afledte virkninger
står anført i beskrivelserne, og derfor naturligt vil indgå i en samlede vurdering af
reduktionen.

Beskrivelserne er den 2. juni, i henhold til den vedtagne plan, udsendt i høring hos
såvel brugernes som personalets repræsentanter, og de høringssvar som er
indgået senest fredag den 6. juni kl. 09.00 vil blive udsendt til Socialudvalgets
medlemmer samme dag. Høringssvar som indgår senere – men inden fristens

 Åben sag
 Sagsnr: 08/5087
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: tofi
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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udløb den 10. juni – vil blive udleveret til Socialudvalget på mødet den 11. juni.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 11-06-2008
Vedhæftede forslag til udgiftsreduktion fremsendes til Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Socialudvalgets indstilling af 11. juni 2008 anbefales til byrådets godkendelse.
Herudover anbefaler Økonomiudvalget følgende løsningsforslag til overholdelse af
rammerne på service- og anlægsudgifter:

Socialudvalgets område:
Forventet merforbrug i 2008 25,0

Tiltag til at imødegå merforbruget
·    Sparede udgifter i forbindelse med strejke - 10,0
·    Økonomiaftale 2008 – det specialiserede

socialområde
- 7,5

·    Tilbagebetaling pga. for høje takster fra regionen - 2,5
·    Ændre supplementsperiode ekskl.

Sundhedsudvalget
- 6,0

Tiltag i alt for at imødegå merforbrug - 26,0

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Høringssvar udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523402/08)
Socialudvalgets indstilling vedr. udgiftsreduktion (dok.nr.522941/08)
Supplerende materiale vedr. udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.523401/08)
Udgiftsreduktion Socialudvalget 2008 (dok.nr.519295/08)
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28.   Budgetopfølgning pr. 31. maj - Økonomiudvalgts område -

Efterretningssag

Sagsfremstilling
Centralforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen, drift og anlæg pr. 31 maj
på Økonomiudvalgets område.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2008
på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Taget til efterretning.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Økonomiudvalgets budgetopfølgning 31. maj (dok.nr.522533/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4989
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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29.   Orientering om udtalelse fra Tilsynet vedrørende etablering

af Skicenter i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Spørgsmålet om lovligheden af den af investorerne foreslåede konstruktion, hvor
kommunen skulle købe skibakke-arealet tilbage og derefter leje det ud m.v. har
været forelagt Statsforvaltningen Nordjylland (Tilsynet) med anmodning om en
vejledende udtalelse.
Der foreligger nu en vejledende udtalelse, som konkluderer følgende:
For så vidt angår kommunens tilbagekøb og efterfølgende udlejning af areal til
Skicenter Nordjylland ApS, er statsforvaltningen af den holdning, at en sådan
transaktion ville være ulovlig (den nærmere begrundelse herfor fremgår af
udtalelsen).
For så vidt salg af boligarealer konkluderes, at hvis kommunen ikke længere har en
kommunal interesse - herunder f.eks. en økonomisk interesse - i at fastholde en
forudsætning om, at skicenteret skulle etableres forinden der kunne ske salg af
arealer til boligformål, har statsforvaltningen ingen bemærkninger til, at kommunen
fraviger sit krav i forbindelse med en fornyet udtalelse.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at tage den
vejledende udtalelse til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2008
Anbefales til byrådets efterretning.

Fraværende: Peter E. Nielsen

Bilag

Svarskrivelse fra Statsforvaltningen - Skicenter i Frederikshavn (dok.nr.518579/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1147
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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30.   Udbud af arealer ved Minkvej, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 08/751
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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31.   Eventuelt køb af Rimmensgade 16 A, Frederikshavn  Lukket sag
 Sagsnr: 08/5783
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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32.   Forespørgsel om salg af areal til hospice  Lukket sag
 Sagsnr: 08/3955
 Forvaltning: TF
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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