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1.   Økonomiudvalgets mødekalender for 2009 

 

Sagsfremstilling 

Byrådssekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder i 2009 afholdes kl. 16.00 i 

mødelokalet på 7. sal i Siloen på følgende datoer:  

  

       21. januar 

       18. februar 

       18. marts 

       22. april  

       13. maj 

       17. juni 

       19. august  

       16. september (budget) 

       7. oktober (budget) 

       21. oktober 

       18. november 

       9. december 

 

Indstilling 

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til mødeplan 

for 2009 som ovenfor skitseret.  

  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Mødeplan 2009 (dok.nr.528936/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7093 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ØU 
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2.   Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, 

Feriecenterområde Palm City 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. april 2008 at godkende forslag til tillæg til 

spildevandsplan for Palm City området.  

  

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

den 7. maj 2008 til den 2. juni 2008.  

  

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført  en miljøscreening 

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

spildevand og overfladevand i området ikke vurderes at ville påvirke miljøet 

væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Miljøsc reeningen 

har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.  

  

Der er modtaget bemærkninger til forslaget til spildevandsplantillæg fra Miljøcenter 

Aalborg. Miljøcenteret bemærker, at såfremt der etableres pumpestationer med 

nødoverløb og/eller overløbsbygværker, bør disse indgå i kommunens vurdering af 

de miljømæssige forhold og der bør meddeles de nødvendige tilladelser hertil. Det 

bemærkes endvidere, at udledningstilladelsen til Frederikshavn Renseanlæg skal 

revideres, idet den godkendte kapacitet forøges ved vedtagelsen af 

spildevandsplantillægget.  

  

Forvaltningen kan hertil bemærke, at spildevandsmængden kan ledes til 

Frederikshavn Renseanlæg indenfor den nuværende kapacitet af anlægget. 

Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at når detailprojektet kendes, skal 

vurderes hvorvidt der ligeledes skal gives tilladelser til eventuelle nødoverløb og 

overfaldsbygværker.  

  

Afledningen af overfladevand til Kattegat medfører under alle omstændigheder en 

revision af den eksisterende tilladelse hertil. Der skal endvidere gives en ny 

tilladelse til udledning af overfladevand til Lerbækken.Teknisk Forvaltning forventer 

at kunne give disse tilladelser på baggrund af konkrete ansøgninger fra 

kloakforsyningen.  

  

Der er, siden forslaget til spildevandsplantillæg var til politisk behandling, sket 

ændringer i projektet således, at udledningen af overfladevand fra delområde 1 i 

Palm City går ud i havnebassinet i Rønnerhavnen og ikke i eksisterende 

regnvandsudløb nord for Rønnerhavnen. Der har været afholdt møde med 

Rønnerhavnen, som accepterer udløbet under forudsætning af, at der ikke opstår 

turbulens i havnebassinet. Disse ændringer er pt. ved at blive screenet i forhold til 

VVM-reglerne. Nærværende sag omkring tillæg til spildevandsplan behandles 

derfor under forudsætning af, at screeningen viser, at ændringen af projektet ikke 

har væsentlig indvirkning på miljøet.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/940 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Forvaltningen har vurderet, at ændringerne ikke er af en karakter, der gør at der 

skal fremlægges et revideret forslag til tillæg til spildevandsplan med en ny 8 ugers 

offentlighedsperiode. Ændringerne er i stedet indarbejdet i det endelige tillæg.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget at anbefale byrådet at vedtage tillæg til spildevandsplan for 

Feriecenterområde Palm City endeligt.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2005-2016.pdf (dok.nr.542056/08) 
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3.   Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2005 - 2017 for Sæby 

med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for 

indvinding af rødbrændende ler Grønhede 

 

Sagsfremstilling 

Dette forslag blev tidligere fremlagt og vedtaget på Plan- og Miljøudvalgets møde 

den 6. maj 2008. Pga. en procedurefejl skulle forslaget derefter have været forelagt 

både Økonomiudvalg og Byråd inden en 8 ugers offentlighedsfase. Dette skete 

ikke, derfor er denne anden offentlighedsfase nødt til at gennemføres på ny. Når de 

8 ugers offentlighedsfase er overstået skal de eventuelle indkomne indsigelser 

behandles, hvorpå et udkast til kommuneplantillæg skal politisk behandles på ny i 

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.  

  

Monier, Volstrup Teglværk, udvinder rødbrændende ler til produktion af teglsten på 

Volstrup Teglværk. Virksomheden ønsker at påbegynde indvinding af ler på et 

større område, som grænser op til det eksisterede indvindingsområde ved 

Grønhede syd for Sæby. 

  

Det ansøgte indvindingsområde ligger ved Grønhede syd for Sæby. Arealet ejes af 

Jens Peter Gadensgaard og er beliggende på adresserne Østkystvejen 4 og 

Ørtoftvej 13, 9300 Sæby. Området har et areal på 99,9 ha, og der søges 

indvindingstilladelse for en periode på 40 år. Det ansøgte indvindingsområde 

indeholder et eksisterende indvindingsområde. Denne VVM-redegørelse omfatter 

hele området, dvs. både det eksisterende og det kommende indvindingsområde. 

Ansøgning om råstoftilladelse omfatter ligeledes hele området  

  

Der ønskes indvundet ca. 30.000 tons ler pr. år, svarende til ca. 12.000 til 18.000 

m
3
. Indvindingen sker etapevis i mindre områder på ca. 3-4 ha afhængig af 

tykkelsen af laget med rødbrændende ler.  

Indvindingen forventes samlet set at forløbe over ca. 30 arbejdsdage pr. år. 

Indvindingen foretages i perioden fra og med april til og med oktober. Det angivne 

tidsrum omfatter også tidsforbrug til klargøring og reetablering af området. 

Indvindingen er meget afhængig af vejrforholdene, idet nedbør forhindrer arbejdet. 

Arbejdsprocessen sker ved, at overjorden fjernes, omkring 0,5-2 m af lerlaget (den 

rødbrændende ler) tages af og køres til Volstrup Teglværk. Herefter lægges 

overjorden tilbage, og området kan igen benyttes til landbrugsdrift. Når området 

efterlades efter endt indvinding, fremstår det som uberørt landbrugsjord.  

  

Omfanget af den ansøgte, fremtidige indvinding svarer til den indvinding, der sker i 

dag – også hvad angår antallet af anvendte maskiner. Da der ikke vil blive 

indvundet så meget ler på årsbasis som nu, vil antallet af arbejdsdage blive 

reduceret i forhold til i dag. Forskellen fra i dag er derfor, at indvindingsområdet 

udvides, og at tidsrummet for indvindingen derfor forlænges. 

  

Det ansøgte indvindingsområde ligger i råstofområde i forhold til den gamle 

regionplan 2005, og er også med i den nye råstofplan for Region Nord.  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/642 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Området der ønskes indvundet fra er tillige beliggende i område, som i regionplan 

2005 er udpeget som Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD-område). 

Området er samtidig kortlagt og udpeget som indvindingsopland til 

Ørnedalsværket, som er et alment vandværk ejet af Frederikshavn Forsyning. 

Området er desuden i regionplan 2005 udlagt som indsatsområde med hensyn til 

nitrat, idet området er udpeget som nitrat følsomt indvindingsområde med nogen 

sårbarhed.  

  

VVM-redegørelsen samt i forhold til kommunplantillæg, den strategiske 

miljøvurdering, behandler begge indvindingsprojektets påvirkninger af miljøet. 

Frederikshavn Kommunes forvaltning er i processen blevet hørt i alle forhold. I 

forhold til affald, støj, støv, jordbrugsressourcer, natu rpåvirkninger, 

ressourceforbrug, trafiksikkerhed, socioøkonomiske forhold samt påvirkning af 

vandmiljøet omhandler redegørelsen de overvejelser man fra ansøger har gjort sig 

for at minimere de negative påvirkninger projektet har. Fra forvaltningens side er 

specielt to forhold blevet påpeget som kritiske: 

1.   Krav om udelukkende at benytte Ørtoftvej, som forbindelsesvej til 

Ålborgvej/Volstrupvej i forbindelse med transport til teglværket af det 

opgravede materiale 

2.   Krav om at GEUS (tidl. Danmarks Geologiske Undersøgelser) kan bekræfte 

at grundvandsressourcerne er sikret mod forurening af pesticider og nitrat 

under og efter indvinding.  

  

En undersøgelse (Pestiler-rapport, 1995) i det oprindelige indvindingsområde, 

(foretaget på foranledning af Nordjyllands Amt konkluderer), at grundvandet ikke 

belastes ved indvinding af rødbrændende ler. For at rapportens konklusioner kan 

gælde for det fremtidige indvindingsområde er det afgørende, at et omfattende 

moniteringsarbejde iværksættes, sådan som indvinder foreslår.  

  

Dette indebærer, at lerets egenskaber undersøges for at sikre, at konklusionerne 

fra PESTILER rapporten kan anvendes. Undersøgelserne foretages af GEUS på 

udvalgte boringer. Desuden skal der inden en eventuel lerindvinding i det 

sortskraverede område etableres en moniteringsboring, så kvaliteten af vandet i det 

øvre magasin løbende kan kontrolleres. Undersøgelses- og analyseprogrammet 

aftales forinden mellem Frederikshavns Kommune og Volstrup Teglværk med faglig 

bistand fra GEUS.  

  

Resultaterne af de forundersøgelser, som teglværket foretager i de enkelte 

delområder fremsendes til Frederikshavns Kommune inden råstofgravningen 

igangsættes. Som dokumentation fremsendes borejournaler for de udførte boringer 

samt et kort over lerlagets tykkelse og egenskaber.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redgørelse og miljøvurdering for 

indvinding af rødbrændende ler, Grønhede, Sæby.  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen Supplerende sagsfremstilling fra Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at sende 

forslaget i offentlig høring. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr 7 med - vvm_volstrup_040908.pdf (dok.nr.545125/08) 
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4.   Frigivelse af anlægsmidler - Færdiggørelse af byggemodning 

af areal ved Bjeldalsvej, Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med salg af grunde ved Bjeldalsvej, skal Bjeldalsvej forlænges me d 

375 m, da grundene skal have vejadgang til Bjeldalsvej. Vejen har ligget som 

grusvej siden 1999 og skal nu færdiggøres.  

Vejen anlægges med 7 m kørebane og 3 m rabat i begge sider, i alt 13 m 

vejudlæg.  

  

Overslagsmæssigt kan byggemodningen etableres for:  

       Projektering  75.000 kr. i 2008 

       Byggemodning, vejanlæg for 958.000 kr. opdelt med 728.000 kr. i 2008 

og 230.000 kr. i 2009 (asfaltslidlag) 

       I alt 1.033.000 kr.  

  

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet finansieres af de uforbrugte midler, som 

tidligere er bevilget til byggemodning nordvest for Båder Bæk/Købstrup, konto nr. 

FFF 003082 (700.000 kr.) og byggemodning syd for Hedebovej, konto nr. FFF 

003084 (333.000 kr.)  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af 

følgende rådighedsbeløb  

 projektering  75.000 kr. i 2008  

 byggemodning, vejanlæg for 958.000 kr. opdelt med 728.000 kr. i 2008 

og 230.000 kr. i 2009 (Asfaltslidlag). I alt 1.033.000 kr.  

Teknisk Forvaltning søger om at beløbet fi nansieres af de uforbrugte midler, som 

tidligere er bevilget til byggemodning nordvest for Båder Bæk/Købstrup, konto nr. 

FFF 003082 (700.000 kr.) og byggemodning syd for Hedebovej, konto nr. FFF 

003084 (333.000 kr.)  

  

  

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7604 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaol 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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Ingen  
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5.   Genbrugsplads Ousenvej 16, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget behandlede den 12. august 2008 lokalplanforslag 

SAE.4.108.0 om etablering af ny genbrugsplads ved Marsvej i Sæby.  

Udvalget besluttede ikke at ville vedtage forslaget til lokalplanen, idet et flertal i 

udvalget vurderede, at den nuværende placering af genbrugspladsen på det 

privatejede areal Ousenvej 16, Sæby, er god. Udvalget vedtog endvidere at 

anmode Økonomiudvalget om at tage stilling til ejerforholdet af arealet ved 

Ousenvej.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger Teknisk 

Forvaltning til at optage forhandlinger om, på hvilke vilkår kommunen eventuelt kan 

overtage arealet Ousenvej 16.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Indstillingen tiltrædes. 

Søren Visti Jensen gør opmærksom på, at der kan være lokalplanmæssige 

forhindringer som skal løses inden der kan etableres genbrugsplads.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Beslutning fra Plan og Miljøudvalget d. 12-08-2008 (dok.nr.544476/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9524 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: ØU 
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6.   Ansøgning om tilskud til tegninger til fugletårnet ved Voer Å 

 

Sagsfremstilling 

Voerså Borgerforening søger om tilskud på 2.000 kr., der skal dække udgiften til 

tegninger til fugletårnet. Tegningerne viser de forskellige fuglearter, man kan se fra 

fugletårnet ved Voer Å’s munding. Fugletårnet er Voerså Borgerforenings Leader+ 

projekt i tilknytning til Voer Å projektet med isætnings-pladser, shelters, 

madpakkehytter m.m. langs Voer Å (et Leader+ projekt).  

Borgerforeningen bemærker, at fugletårnet er til stor glæde for de fastboende og 

turister, især for mange børn (via skole og børnehave). Det er både oplysende og 

lærerigt med tegninger af de forskellige fuglearter, som de kan iagttage fra tårnet.  

Teknisk Forvaltning bemærker, at tegningerne egentlig ville have været en naturlig 

del af det oprindelige fugletårn-projekt.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at 

Økonomiudvalget godkender et tilskud til tegningerne til fugletårnet ved Voer Å på 

2.000 kr.  

  

Tilskud til projektet kan finansieres via kontoen for Leader+ midler 2007 – 2010.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19-08-2008 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud til tegninger i 

fugletårnet ved Voer Å på 2.000 kr. som finansieres via kontoen for Leader+ midler 

20007 – 2010. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til tegninger til fugletårn (dok.nr.517592/08) 

Bilag 2 - Økonomistatus Kontoen for Leader+ midler 2007-2010 (dok.nr.544879/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4828 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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7.   Ansøgning om tilskud til sansemotorisk aktivitetsplads - 

landdistriktsudvikling i Skærum 

 

Sagsfremstilling 

Skærum Sogneforening har fremsendt en revideret ansøgning om tilskud til en 

sansemotorisk aktivitetsplads. Efter den indledende behandling i Distriktsudvalget i 

april 2008 har ansøger fået bevilliget et tilskud fra LAG - Vendsyssel på 171.000 kr. 

og søger derfor Frederikshavn Kommune om et tilskud på 129.000 kr. ud af et totalt 

budget på 377.750 kr.  

  

Formålet med projektet er at styrke fællesskabet i byen blandt andet for at gøre det 

mere attraktivt at flytte til Skærum. Det gode sammenhold og et dejligt 

samlingssted er reklame udadtil. 

  

Skærum ønsker sig en levende landsby med et sted, hvor byen kan mødes til leg, 

sport, hygge og sammenhold:  

  

       et samlingssted for alle generationer på tværs, der samtidig er en 

sansemotorisk aktivitetsplads 

       en pavillon med borde og bænke, hvor man kan sidde tørt og hyggeligt, 

snakke, spille, drikke kaffe og/eller se på børnene, der leger  

  

Forvaltningen bemærker, at foreningen har tilrettet ansøgningen i 

overensstemmelse med tilbagemelding efter Distriktsudvalgets indledende 

behandling af sagen. Projektets egenfinansiering samt andre tilskud er herefter i 

størrelsesordenen 248.750 kr. svarende til ca. 66 %. Der foreligger ligeledes plan 

og budget for drift og vedligehold.  

  

Frederikshavn Kommune ansøges herefter om et tilskud på 129.000 k r. svarende til 

34 %. Et tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen vedrørende Kommunal 

medfinansiering af Landdistriktsindsatsen. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

bevilliger et tilskud på 129.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Samlingssted for 

alle – en sansemotorisk legeplads I Skærum”.  

  

Tilskuddet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19-08-2008 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud på 129.000 kr. 

til medfinansiering af projektet ”Samlingssted for alle – en sansemotorisk legeplads 

i Skærum” samt at tilskuddet finansieres fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

 

Fraværende: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2748 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Ansøgning fra Skærum Sogneforening - Sansemotorisk aktivitetsplads - samlingssted for 

alle.pdf (dok.nr.539117/08) 

Bilag 2 - Økonomistatus Kontoen for Kommunal medfinansiering af 

Landdistriktsindsatsen (dok.nr.544884/08) 
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8.   Ansøgning om tilskud til naturformidling på "Folkets 

Herregård"- landdistriktsudvikling på Knivholt 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for foreningen Knivholt Hovedgård søger om tilskud på 200.000 kr. ud 

af et samlet budget på 2.094.600 kr. til etablering af et naturformidlingscenter på 

Knivholt Hovedgård.  

  

Hovedgården er beliggende i særdeles naturskønne omgivelser, og besidder en 

kulturel og historisk værdi, som ikke findes andre steder i området. Knivholt kan 

dateres tilbage til 1419. Den er i dag en selvejende institution under Frederikshavn 

Kommune og drives af foreningen Knivholt. 

  

Formålet med projektet er at etablere et Naturformidlingscenter, der imødekommer 

de mange forskellige behov, der er forelagt foreningen Knivholt og samtidig kan 

opføres i overensstemmelse med de naturmæssige og arkitektoniske forhold, som 

hovedgården tilbyder. 

  

Derudover er det formålet at etablere et formidlingsforum, hvorfra primært naturens 

oplevelses- og læringsmæssige potentialer formidles via aktiviteter, men også 

kulturelle, historiske m.fl. områder vil kunne formidles via centeret. 

  

Endelig er det en intention, at centeret skal kunne anvendes som platform for 

udeundervisning. Det er nødvendigt at have et sted hvorfra udeundervisning kan 

udspringe, indledes og afsluttes. Formidlingslokalet skal kunne bruges til dette. 

Succeskriteriet er, at der de næste fem år skal være arrangementer dagligt i 

naturformidlingscenteret. Aktiviteterne kan være planlagt af enten naturvejleder, 

foreninger i formidlingscenteret eller andre foreninger/grupper fra hele Vendsyssel. 

  

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektets egenfinansiering er på 300.000 kr. 

svarende til 14 %, og tilsagn om andre tilskud beløber sig på nuværende tidspunkt 

til 569.000 kr. svarende til 27 % - heraf 400.000 kr. fra LAG og 169.000 kr. fra 

Teknisk Forvaltning. 

  

Et tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen vedrørende kommunal 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget 

godkender et tilskud på 200.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Naturformidling 

på ”Folkets Herregård” Knivholt”. 

  

Tilskuddet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19-08-2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4860 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 
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Distriktsudvalget mener, at det er et sympatisk projekt. Knivholts placering opleves 

dog som meget bynært af udvalget. Efter en drøftelse af sagen foretog udvalget en 

afstemning:  

  

For – 7 

Imod – 7 

Stemmer ikke – 1 

  

Distriktsudvalget indstiller dermed, at Økonomiudvalget ikke godkender et tilskud 

på 200.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Naturformidling på Folkets 

Herregård”.  

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Et flertal i økonomiudvalget godkender at der ydes et tilskud på 200.000 kr. til 

medfinansiering af projektet "Naturformidling på Folkets Herregård".  

Peter E. Nielsen (C) og Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde beslutningen.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning fra Foreningen Knivholt om tilskud til Naturformidling på "Folkets 

Herregård" (dok.nr.517940/08) 
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9.   Ansøgning om tilskud til etablering af oplevelsessted - 

landdistriktsudvikling i Understed 

 

Sagsfremstilling 

Understed Borgerforening og Understed Idrætsforening søger om tilskud på 30.000 

kr. ud af et samlet budget på 322.778 kr. til etablering af et oplevelsessted for 

borgere og turister ved Understed Stadion.  

  

Understed ligger på en Margueritrute med et stort opland indenfor cykelradius. 

Børn fra mange af de nærliggende lokale byer samles ofte på Understed Stadion, 

som ligeledes dagligt passeres af mange mennesker. Heriblandt en del turister i bil 

eller på cykel. Byen mangler dog et samlingssted, hvor også madpakker kan nydes 

i fred og ro. 

  

Målet er et samlingssted for både lokale og turister, hvor alle kan slappe af eller 

aktiveres, og børn, unge og voksne kan mødes på tværs af alder. Der er stor 

opbakning fra byens og oplandets borgere, der har indsamlet midler og arbejdet 

frivilligt på projektet. Mellem de lokale foreninger er der ligeledes forgået et seriøst 

samarbejde. Projektet forventes afsluttet i 2008.  

  

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet næsten er gennemført. Der mangler 

30.000 kr., så kan projektet færdiggøres. Projektets egenfinansiering samt egen 

indsats er 123.700 kr. svarende til 38 % af udgifterne, og tilsagn tilskud fra LAG 

beløber sig til 160.000 kr. svarende til 50 %.  

  

Et tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen vedrørende kommunal 

medfinansiering af landdistriktsindsatsen.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget 

godkender et tilskud på 30.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Oplevelsessted 

på Margueritruten i Understed”. Tilskuddet udbetales fra kontoen til medfinansiering 

af landdistriktsindsatsen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 19-08-2008 

Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud på 30.000 kr. 

til medfinansiering af projektet ”Oplevelsessted for borgere og turister ved 

Understed Stadion” samt at tilskuddet finansieres fra kontoen til medfinansiering af 

landdistriktsindsatsen. 

  

  

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Hans Jørgen Kaptain (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8954 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: DU/ØU 



 
 

 

Økonomiudvalget - Dagsorden - 10. september 2008 Side 27 af 55 

 

Godkendt.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Ansøgning om økonomisk støtte til oplevelsessted på Marguerit-ruten i Understed 

by.doc (dok.nr.539055/08) 

Bilag 2 - Beskrivelse - Understed 2008-1.doc (dok.nr.539056/08) 

Bilag 3 - Oversigt over tilskud til projektet (dok.nr.541438/08) 

Bilag 4 - Økonomistatus Kontoen for Kommunal medfinansiering af 

Landdistriktsindsatsen (dok.nr.544889/08) 
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10.   Gennemgang af Forvaltningsrevisionen 

 

Sagsfremstilling 

Gennemgang af forvaltningsrevision på baggrund af Deloittes afrapportering til 

Frederikshavn Kommune.  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Socialudvalget den 18-08-2008 

Udvalget konstateret med tilfredshed, at resultatet af den udvidede 

forvaltningsrevision viser, at der er godt styr på driften af områderne, og at der 

leveres en god service. Det indstilles til byrådets godkendelse, at den udvidede 

forvaltningsrevision for det sociale udvalgsområde danner baggrund for følgende 

fremadrettede tiltag:  

 At der implementeres en ny styringsmodel for handicap-, psykiatri og 

misbrugsområdet baseret på Bestiller, udfører og modtagermodellen 

(BUM)  

 At der arbejdes hen mod etablering af en fælles myndighedsfunktion, 

dækkende ældre, handicap, psykiatri og misbrugsområdet   

 At ledelsesstrukturen for handicapområdet analyseres med henblik på 

udarbejdelse af en mere hensigtsmæssig struktur set i forhold til effektivitet 

og bæredygtighed såvel fagligt som indholdsmæssigt  

 At tilbuddene til borgere med psykiske lidelser udbygges - forslaget 

indarbejdes i budgettet for 2009  

Steen Jensen deltog ikke i beslutningen.  

  

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Socialudvalgets indstilling anbefales til byrådets godkendelse med den 

bemærkning, at indstillingens sidste afsnit om udbygning af tilbuddene til borgere 

med psykiske lidelser, indgår i budgetforhandlingerne på lige fod med øvrige 

forslag og ønsker.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Forvaltningsrevision - Leverance med anbefalinger til fremtidige tiltag på det sociale 

område (dok.nr.539750/08) 

Bilag 2 - Forvaltningsrevision - Status i opgaveløsning på det sociale område.pdf  (dok.nr.539751/08) 

Bilag 3 - Forvaltningsrevision - Fremtidige rammer på social området.pdf  (dok.nr.539752/08) 

Bilag 4 - Forvaltningsrevision - Behov og fremtidige ønsker til udviklingen af det sociale 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1361 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: kano 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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område.pdf (dok.nr.539754/08) 
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11.   Strategi- og handlingsplan 2009 - Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi - og handlingsplan for 2009 til 

godkendelse i Frederikshavn Kommune. I den forbindelse har Erhvervs - og 

Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til Økonomiudvalg og 

Byrådet.  

  

Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges inden for 

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

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

og handlingsplan, der sætter fokus på:   

 Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som Danmarks førende 

destination for kystferie kombineret med oplevelser og aktiviteter  

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

både den enkelte turistvirksomhed som i samfundet generelt  

 udviklingen af turismen i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssige, 

sociokulturel og økonomisk bæredygtighed.     

Inden for denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan, der 

fokuserer på:  

 børnefamilier  

 seniorer på over 50 år  

 markederne Danmark, Norge. Sverige Tyskland og Holland     

I 2008 udgør Frederikshavn Kommunes bidrag til Toppen af Danmark 14,25 kr. pr. 

indbygger svarende til 898.634 kr. For 2009 og fremover fremskrives bidraget med 

den kommunale fremskrivningsprocent. Det betyder, at bidraget i 2009 bliver på 

14,74 kr. pr. indbygger svarende til 924.400 kr.  

  

I 2007/2008 er der pågået et udviklingsarbejde med bistand fra VisitDenmark for at 

gøre Toppen af Danmark til en helårsdestination med flere tilbud og mulighed for 

flere helårs arbejdspladser.  

  

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

overensstemmelse med forslaget til erhvervsudviklingsstrategi, som forelægges på 

dagens møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs - og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at 

strategi og handlingsplanen med tilhørende budgetter godkendes som en strategisk 

satsning på turismeområdet. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7301 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 



 
 

 

Økonomiudvalget - Dagsorden - 10. september 2008 Side 33 af 55 

 

Indstilles godkendt. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Forslag fra bestyrelsen Toppen af Danmark - Strategi- og Handlingsplan for 2009 

 (dok.nr.530174/08) 

Bilag 2 - Forslag til strategi- og handlingsplan 2009  (dok.nr.545953/08) 
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12.   Udnyttelse af ledig låneramme for 2008 

 

Sagsfremstilling 

Budget- og Regnskabsafdelingen har opgjort den forventede låneadgang for 

regnskabsåret 2008 efter reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner – 

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier” samt 

modtagne dispensationer  

  

Den forventede låneramme for regnskabsåret 2008 er på 38.889.000 kr.  

  

For nærmere specifikation henvises til bilag, der er vedlagt sagen.  

  

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe 

beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens 

låneoptagelse.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

optages et lån på 38.889.000 kr. med en løbetid på 25 år.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Låneopgørelse - bilag 1 (dok.nr.544479/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9689 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: ptne 

 Besl. komp: ØU/BR 
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13.   Lånegaranti til Rugtved Fælled Vandværk 

 

Sagsfremstilling 

Rugtved Fælled Vandværk søger om kommunegaranti for lån på 560.000 kr. 

Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen som er opstået gennem 

anlægsinvesteringer til 2 nye vandboringer og renovering af vandværksbygningen i 

regnskabsåret 2007.  

  

Ansøgningen fra Rugtved Fælled Vandvæ rk blev behandlet af Sæby Byråd den 19. 

december 2006, hvor Sæby Byråd imødekom vandværkets ansøgning om 

kommunegaranti. På grund af lovgivningen omkring kommunesammenlægningen 

skal Frederikshavn Kommune godkende garantien.  

  

I henhold til lånebekendtgørelsens § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet 

opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.  

  

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 

såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave.  

  

Hvis der ikke er tale om formål som kommunen automatisk kunne låne til, skal 

enten det beløb som garantien lyder på fradrages i kommunens låneramme, eller 

kommunen deponere et beløb svarende til det beløb som garantien lyder på. 

  

I dette tilfælde stilles garantien til en udgift der kan sidestilles med en kommunal 

anlægsopgave, som der automatisk er låneadgang til. Det betyder, at der i dette 

tilfælde ikke skal deponeres og at garantien ikke har indflydelse på den 

Frederikshavn Kommunes låneramme.  

  

Konklusion 

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånet jf. regler om 

kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan 

kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter.  

  

Økonomiafdelingen vurderer ud fra vandværkets regnskab 2007, at en garanti for 

lån kan afvikles over en 10-årig periode.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der i 

henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån på 

560.000 kr. til Rugtved Fælled Vandværk til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 

regnskabsåret 2007. Lånet ønskes afdraget over 10 år.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9673 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Rugtved Fælled Vandværks ansøgning om kommunegaranti af 8.11.06 (dok.nr.544240/08) 

Bilag 2 - Rugtved Fælled Vandværk - Regnskab 2007 for Rugtved Fælled 

Vandværk.doc (dok.nr.544237/08) 

Bilag 3 - Dagsordensreferat fra Sæby Kommune (dok.nr.544239/08) 
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14.   1. behandling af budgetforslag 2009 - 2012 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2009 – 2012 for Frederikshavn Kommune 

til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.  

  

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. august 2008 det teknisk, 

administrativt udarbejdede budget forslag 2009 – 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Økonomiudvalget besluttede at lade det administrativt udarbejdede 

budget forslag danne grundlag for den videre budgetbehandling.  

  

På baggrund af det administrativt udarbejde budgetforslag er det fremsendte 

budget forslag til Økonomiudvalgets 1. behandling fremstillet. Budgetforslaget 

indeholder alle de oplysninger som styrelsesloven kræver. Budgetforslaget er 

blevet udvidet med følgende materiale:  

  

      Generelle regler for Frederikshavn Kommunes budget for 2009  

      Bevillingsoversigten 

      Låneberettigede anlægsudgifter 

      Takstoversigt  

      Tilskudsoversigt 

      De generelle bemærkninger er blevet udvidet  

  

I forhold til det teknisk, administrative budgetforslag er der sket følgende ændringer:  

Der er herudover sket en udmøntning af lov- og cirkulæreændringerne og af puljen 

til skævdeling af lønmidler til de stående udvalg, udgiften til NT er øget med 1,6 

mio. kr. og endelig er der medtaget en merindtægt på 10 mio. kr. i form af tilskud 

som særligt vanskeligt stillet kommune.  

  

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb for 

udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og udligningsordninger.  

  

Der er indregnet følgende uændrede skatteprocenter i budgetforslaget:  

  

      Kommunal indkomstskat                                                25,20 % 

      Kirkeskat                                                                       1,03 % 

      Kommunal grundskyldspromille                                      29,90 ‰ 

      Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi               14,95 ‰ 

      Dækningsafgift af øvrige ejendomme                               14,95 ‰ 

      Dækningsafgift af forskelsværdi                                        8,75 ‰ 

  

Fristen for indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægningen 

fastsat til onsdag den 1. oktober 2008 kl. 09.00.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1311 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU/BR 
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I henhold til tidsplanen har Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for 2009 – 

2012 onsdag den 1. oktober 2008. Byrådet har 2. behandling (endelig vedtagelse) 

af budgettet for 2009 – 2012 onsdag den 8. oktober 2008.  

  

  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at  

  

       budget forslaget fremsendes til 1. behandling i byrådet  

       onsdag den 1. oktober 2008 kl.  09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2009 – 2012 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Supplementskrivelse til dagsordenstekst til 1. behandling af budgetforslag 2009 - 

2012 (dok.nr.544287/08) 

Bilag 2 - Budgetforslag 2009 - 2012 (dok.nr.546211/08) 
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15.   Revisionsberetninger regnskab 2007  

 

Sagsfremstilling 

Kommunens revision, Ernst & Young, har fremsendt nedennævnte afsluttende 

revisionsberetninger for regnskabsåret 2007:  

  

       Revision af årsregnskabet for 2007 (Beretning nr. 3)  

       Revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der 

er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten (Beretning nr. 2)  

       Bilag til revisionsberetning nr. 2, indeholdende revisionens redegørelse til 

ressortministerierne af omfang samt resultater af revision af bevillingssager  

       Revision af anlægsregnskab for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen 

  

Revision af årsregnskabet for 2007 (Beretning nr. 3)  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og den overordnede konklusion er, 

at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt at resultatet af kommunens 

aktiviteter for regnskabsåret 2007 er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets 

bestemmelser. 

  

Revisionen finder, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god 

beskaffenhed.  

  

Revisionen har givet anledning til en revisionsbemærkning, som skal besvares 

overfor tilsynsmyndigheden.  

  

Det drejer sig om overholdelse af bevillinger, hvor det er revisionens opfattelse, ”at 

niveauet for budgetoverskridelser i regnskab 2007 har haft et omfang, som gør, at 

gældende bevillingsregler ikke anses for overholdt på flere områder”. 

  

Revisionen gør opmærksom på den kommunale styrelseslovs § 40, som fastslår at 

foranstaltninger, som vil medføre udgifter eller indtægter ikke må iværksættes, før 

byrådet har givet den fornødne bevilling. Det betyder, at såfremt bevillinger ikke er 

tilstrækkelige, er det som udgangspunkt udvalgenes ansvar at fremsende 

ansøgning til byrådet, hvis et merforbrug ikke kan finansieres inden for egen 

bevillingsramme.  

  

Uanset at der er afgivet regnskabsmæssige forklaringer på overskridelserne, så er 

det revisionens opfattelse, at niveauet for budgetoverskridelserne er højt. Det er i 

2007 ældreområdet, samt områder for tilbud til voksne handicappede med særlige 

behov, der tegner sig for de væsentligste overskridelser.  

  

Revisionen henstiller derfor, at man fremover har øget fokus på overholdelse af 

disse regler.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8600 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: kajo 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Revisionsberetningen skal efter byrådets behandling og afgørelse vedr. de 

bemærkninger, som revisionen har afgivet, indsendes til tilsynsmyndigheden. 

Byrådets afgørelse skal endvidere sendes til revisionen.  

Samtidig med behandling af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende 

årsregnskabet for 2007.  

  

Der er udarbejdet et notat (vedlagt) vedrørende den revisionsbemærkning, som 

skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.  

  

Revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er 

omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. (Beretning nr. 2)  

Resultatet af revisionens overordnede regnskabsanalyse af driftsregnskabet for 

2007 er indeholdt i beretningen vedrørende årsregnskabet på det finansielle 

område (Beretning nr. 3) 

I beretning nr. 2 har revisionen gennemgået statsrefusionsskemaet, regnskabet for 

det lokale beskæftigelsesråd, lån efter boligstøttelovgivningen, integrationsområdet,  

årsopgørelse og statsrefusion vedrørende kommunale servicejob og jobtræning, 

flaskehalsindsatsen, kontrolberegning af fritvalgspriser, systemafstemninger af 

udbetalingssystemer, statusafstemninger, revision af bevillingssager samt ledelses - 

og kvalitetstilsyn. 

  

Den samlede konklusion på den udførte revision er, ”at sagsbehandlingen og den 

daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 

områder i Frederikshavn Kommune ikke fuldt ud har været varetaget på en 

hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2007”. 

  

Resultaterne af revisionens gennemgang har dog ikke givet anledning til 

revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om.  

  

Forvaltningen har lavet en redegørelse, der beskriver de tiltag der iværksættes på 

baggrund af beretning nr. 2. Se vedlagt notat fra forvaltningen  

  

Anlægsregnskab for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen  

I henhold til regelsættet for økonomisk styring og Velfærdsministeriet regler for 

regnskabsaflæggelse skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for hver 

anlægsbevilling, der overstiger 2 mio. kr. 

  

Frederikshavn Byråd godkendte på møde den 28. marts 2007 en anlægsbevilling 

på 13.340.000 kr. til engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen. Bevillingen var til IT-investeringer vedrørende 

harmonisering af KMD’s systemer og investeringer i fælles IT-systemer.  

  

Anlægsregnskabet viser, at de samlede anlægsudgifter beløber sig til 16.272.325 

kr. Det er en merudgift på 2.932.325 kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til KMD 

byggesag og KMD sag samt harmonisering af PC plat form og PC systemer.  

Anlægsudgifterne indgår i det samlede regnskab 2007 for Frederikshavn 

Kommune.  
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Regnskabet er revideret af revisionsselskabet Ernest & Young, der i påtegning af 

13. juni 2008 kan konkludere, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og 

at regnskabet udtryk for de afholdte udgifter.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at  

  

       revisionsberetningerne for regnskabsåret 2007 godkendes 

       der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2007  

       det indskærpes overfor fagforvaltningerne og udvalgene, hvilket ansvar 

udvalgene har i forhold til overholdelse af bevillinger og ansøgninger om 

eventuelle tillægsbevillinger.  

       anlægsregnskabet for IT-engangsudgifter i forbindelse med 

kommunesammenlægningen godkendes  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Anbefales til byrådets godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Revision af årsregnskabet for 2007. Afsluttende beretning nr. 3 (dok.nr.540137/08) 

Bilag 2 - Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses..... (dok.nr.539717/08) 

Bilag 3 - Bilag 2 til revisionsberetning nr. 2, redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater 

af revisionen af bevillingssager (dok.nr.539716/08) 

Bilag 4 -Svar vedrørende revisionens bemærkninger - afsluttende beretning for regnskabsåret 2007r 

2007 (dok.nr.543902/08) 

Bilag 5 - Notat om revisionens beretning for 2007 (dok.nr.543629/08) 

Bilag 6 - Den uafhængige revisors påtegning for det aflagte anlægsregnskab for IT engangsudgifter 

.... (dok.nr.543972/08) 

Bilag 7 - Anlægsregnskabs for IT-engangsinvesteringer i forbindelse med 

kommunesammenlægningen (dok.nr.543917/08) 
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16.   Opdatering af budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 - 

Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Den store budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 blev behandlet på byrådsmødet den 

27. august 2008.  

I samme sag blev der givet en række tillægsbevillinger, som ikke var indeholdt i 

budgetopfølgningens regnskabsopstillinger. 

  

Disse tillægsbevillinger er nu indarbejdet i regnskabsopstillingerne, således at 

korrigeret budget er opdateret til og med byrådsmødet den 27. august 2008.  

  

De 3 regnskabsopstillinger - Finansieringsoversigten, Resultatopgørelsen og den 

Økonomisk Oversigt - fremsendes hermed til orientering. 

  

Forvaltningernes forventede regnskab for 2008 er stadig opgjort på baggrund af 30. 

juni tallene. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Opdatering af 

budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Budgetopfølgning pr. 30.6.2008 med byrådets ændringer (dok.nr.544449/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2585 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: BJFR 

 Besl. komp: ØU 

 



 
 

 

Økonomiudvalget - Dagsorden - 10. september 2008 Side 46 af 55 

 

 

17.   Budgetopfølgning pr. 31. august 2008, Økonomiudvalgets 

område - Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Centralforvaltningen har udabejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 31. 

august 2008.  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2008 på 

Økonomiudvalgets område tages til efterretning.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Budgetopfølgning pr. 31. august, Økonomiudvalget. (dok.nr.545328/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9653 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: HAJE 

 Besl. komp: ØU 
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18.   Dispensationsansøgninger - Efterretningssag 

 

Sagsfremstilling 

Der er fremsendt nedenstående 2 dispensationsansøgninger til Velfærdsministeriet:  

  

       Ansøgning om lån fra puljen til kommuner med svag likviditet i forbindelse 

med kvalitetsreformen. Her har kommuner med svag likviditet mulighed for at 

låne til den egenfinansiering der er en forudsætning for at medfinansieringen 

vedr. kvalitetsreformen bliver udbetalt  

       Frigivelse af deponering. Ved udgangen af 2008 har kommunen deponeret 

67,7 mio. kr. der søges om at alle deponerede midler frigives. Subsidiært at 

de 28,4 mio. kr. der ligger uden for budgetperioden 2009 - 2012 frigives  

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager ansøgningerne til efterr etning. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2008 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bilag 1 - Ansøgning om lånedispensation i henhold til den særlige lånepulje vedrørende 

kvalitetsfonden (dok.nr.544531/08) 

Bilag 2 - Bilag til ansøgning til kvalitetsfonden, investeringsoversigt for 2 udvalg (dok.nr.544535/08) 

Bilag 3 - Ansøgning om fremrykning af frigivelse af deponering på 67,7 mio. kr. (dok.nr.544613/08) 

Bilag 4 - Bilag til ansøgning om frigivelse af deponeringen. Opgørelse over deponeringen i 

Frederikshavn Kommune (dok.nr.544600/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9675 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: LECH 

 Besl. komp: ØU 
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19.   Centralisering af Den Kommunale Tandpleje i 

Frederikshavn by 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/7520 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: ella 

 Besl. komp: BUU/ØU 
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20.   Finansiel leasing af genbrugshjælpemidler 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/8655 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: ØU 
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21.   Eventuel ændring af udbudsvilkår ved salg af storparcel i 

Østervrå 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/3709 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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22.   Eventuel ændring af udbudsvilkår ved salg af storparcel i 

Strandby 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 06/377 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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23.   Eventuelt tilbagekøb af parcelhus- og erhvervsgrunde inden 

byggefrists udløb 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 06/1150 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU 
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24.   Forespørgsel om salg af areal til hospice 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/3955 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

 Besl. komp: ØU/BR 
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25.   Salg af 5 kommunale ejendomme 

 

 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/16 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: ginl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

 

 
 


