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1.   Forslag til lokalplan - Lokalplan SKA 225-B og

kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for et boligområde ved Højen,

Skagen

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan SKA 225-B og Kommuneplantillæg SKA 04/05 for et
boligområde ved Højen, Skagen, blev behandlet på udvalgets møde den 14. august
2007 med henblik på endelig vedtagelse. På mødet blev fremlagt en supplerende
indsigelse fra ejeren af Sønderklit 4. Udvalget ønskede ikke at tiltræde indstillingen,
hvorefter planforslaget bortfaldt.

Efterfølgende er der indgået forlig mellem de to parter, det vil sige ejerne af de 8
eksisterende ejendomme ved Højensvej og projektudvikleren, i sagen om adkomst
til det grønne fællesareal beliggende syd for de 8 ejendomme. I forliget indgår
aftaler om fælles adgang til og benyttelse af fællesarealet.

Bebyggelsesplanen er endvidere blevet bearbejdet, således at der nu kun er udlagt

3 grunde à ca. 1030 m2 placeret syd for det 2800 m2 store fællesareal. Disse 3
grunde og de 4 eksisterende sommerhuse beliggende syd for vejbetjenes uændret
ad en N-S orienteret adgangsvej fra Højensvej og herfra med to boligveje
beliggende nord for grundene.

Over fællesarealet fastholdes en tinglyst færdselsret med adgangsmulighed for de
bagvedliggende sommerhusejere til naturarealerne mod vest.

Boligernes bygningshøjde er reduceret fra 7 til 5,5 m og udformet som udprægede
længehuse med en klar planløsning. Husene opføres i træ med mindre
bygningsdele i tegl. Tage udføres i pap, alternativt i træ.

Vejledende bebyggelsesplan samt skitseforslag til udformning af boligerne er
vedlagt sagen.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at der på grundlag af det indgåede forlig og
reviderede materiale udføres ny lokalplan ved bygherrens foranstaltning.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008
Indstillingen tiltrædes, idet der indarbejdes krav om energiklasse 1.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet.

 Åben sag
 Sagsnr: 07/429
 Forvaltning: TF
 Sbh: JOGE
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 1 - Beliggenhedsplan (dok.nr.549882/08)

Bilag 2 - Skitseforslag til udformning af boliger (dok.nr.549884/08)
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2.   Forslag til Landzonelokalplan SAE 13.01.0 for 6 boliger samt

fælleshus vedr. Nr. Vesterskov, Skæve

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Nr. Vesterskov, Skæve, ønsker at udvide den
eksisterende institution med seks elevboliger samt et fælleshus. Den eksisterende
institution består i dag af 14 boliger, der er etableret i tidligere landbrugsbygninger.
Sagen er tidligere blevet behandlet af Sæby Kommunes Teknisk Udvalg på mødet
den 22. august 2006, hvor man besluttede, at der udarbejdes en landzonelokalplan.

I Regionplan 2005 er lokalplanens område blandt andet udpeget som særligt
værdifuldt landskab. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes
for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri
samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Mindre byggeri og
anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. For at
mindske de nye bygningers visuelle påvirkning i landskabet, indeholder lokalplanen
bestemmelser som sikrer, at disse bygninger placeres i det eksisterende
beplantningsbælte i området (se bilag 2), samt at bygningernes facadehøjde holdes
nede på en højde som gør, at de ikke virker skæmmende i landskabet.

Der er forud for lokalplanudarbejdelsen udarbejdet en miljøscreening for projektet,
som konkluderer at der ikke er behov for en nærmere vurdering af
miljøkonsekvenserne.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at
forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9
vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008
Brian Petersen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Indstillingen
tiltrædes med tilføjelse af fastlæggelse af energiklasse 1.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag

Forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.0.pdf (dok.nr.556413/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/3252
 Forvaltning: TF
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3.   Endelig vedtagelse - Lokalplan SKA 233-B - Boliger

Søndergårdvej, Ålbæk

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 11. juni til
den 13. august 2008, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger fra
naboer og beboere i området, som det fremgår af indsigelsesnotat af 19.
september 2008. Der har i offentlighedsfasen været afholdt møde med ca. 25
deltagere - primært naboer til lokalplanområdet - på Ålbæk Skole om
lokalplanforslaget.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til byrådet til endelig
vedtagelse, idet lokalplanen foreslås ændret som foreslået i
indsigelsesnotatet, herunder at der udlægges et grønt bælte langs en del af
områdets nordskel, og at der udlægges en yderligere sti, der forbinder boliggaden
med det syd for liggende område.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Birthe Marie Pilgaard (A) forlod mødet som inhabil.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 3 - 080528 Referat fra byrådets møde den 28. maj 2008 (dok.nr.518790/08)
Bilag 1 - Indsigelsesnotat (dok.nr.551815/08)

Bilag 2 - Lokalplan SKA.233.B (dok.nr.551816/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/4480
 Forvaltning: TF
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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4.   Anmodning om økonomisk kompensation - tjæreforurenede

grunde, Ahornvej 8 og 9 i Skagen

Sagsfremstilling
Ejerne af Ahornvej 8 og 9 i Skagen anmoder om kompensation for egenbetaling i
forbindelse med oprydning på ejendommene efter lov om forurenet jord.
Ejendommene er i sin tid solgt af tidligere Skagen Kommune.

Jordforureningsloven giver nu mulighed for, at kommunen kan vælge at yde
kompensation i sådanne tilfælde. Byrådet har den 23. april 2008 godkendt, at
der blev ydet kompensation til ejere af tilsvarende ejendomme i Skagen.

Egenbetalingen udgør 27.500 kr. pr ejendom. Der foreligger dokumentation for, at
ejerne har indbetalt beløbet.

Forvaltningens bemærkninger:
Tidligere kunne der ikke lovligt ydes kompensation, hvis kravet herom var forældet.
Formålet med nu at yde kompensationen er at leve op til det forvaltningsretlige
lighedsprincip. Det står dog efter loven kommunen frit for om man vil vælge at
genoptage sager, hvor kravet mod kommunen er forældet.  
Kommunen har ved byrådsbeslutning den 23. april 2008 besluttet at yde
kompensation til 33 andre grundejere i Skagen, hvor omstændighederne var de
samme.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til eventuelt kompensationsbeløb afholdes af kassebeholdningen som
tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling.

Indstilling
Teknisk forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

der ydes kompensation på i alt 55.000 kr. til de 2 ejere af de nævnte
ejendomme, med den begrundelse, at de pågældende grundejere herved
bliver ligestillet med andre grundejere, som har fået økonomisk
kompensation af kommunen, svarende til egenbetalingen efter
værditabsordningen i forbindelse med tilsvarende tjæreforurening.

Udgiften til eventuelt kompensationsbeløb afholdes af kassebeholdningen
som tillægsbevilling i form af en anlægsbevilling

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

 Åben sag
 Sagsnr: 07/1805
 Forvaltning: TF
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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5.   Vedtagelse af udviklingsstrategi

Sagsfremstilling
Forslag til Udviklingsstrategi har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juni
til 13. august 2008. Som et led i den offentlige debat blev der i juni måned afholdt et
offentligt møde om strategien. På mødet deltog omkring 15 borgere,
der hovedsagelig fremkom med konkrete forslag og ønsker til fremtidige
byudviklingsprojekter.

I høringsperioden har kommunen modtaget 15 bemærkninger til strategien.
Bemærkningerne omhandler i hovedtræk følgende:

kommentarer til de valgte emner, udfordringer og ambitioner, herunder
særligt ønsker om øget fokus på natur-, kultur- og friluftsinteresser

konkrete ønsker til byudviklingsområder  

De konkrete ønsker til byudviklingsområder indgik alle i byrådets drøftelser på
temamødet den 9. september 2008.

De indkomne kommentarer til udviklingsstrategien og forvaltningens bemærkninger
hertil fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. Tilkendegivelserne fra byrådets
temamøde ligger til grund for forvaltningens anbefalinger vedr. byudviklingsområder
i indsigelsesnotatet. Der lægges ikke op til at foretage ændringer i strategien, som
efterfølgende skal ligge til grund for udarbejdelsen af en ny kommuneplan.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget
og byrådet anbefaler, at  

vedtage udviklingsstrategien uden ændringer i forhold til det vedtagne
forslag

der arbejdes videre med forslag til byudviklingsønsker i den kommende
kommuneplanlægning i overensstemmelse med vedlagte indsigelsesnotat

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at naturfokus skal indarbejdes i den
kommende kommuneplan.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til byrådets godkendelse.

De indkomne bemærkninger vil indgå i det videre kommuneplanarbejde.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

 Åben sag
 Sagsnr: 07/1898
 Forvaltning: TF
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
Bilag 1 - 080528 Referat BR (dok.nr.518792/08)
Bilag 2 - Udviklingsstrategi september 2008.pdf (dok.nr.551953/08)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat.pdf (dok.nr.552114/08)
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6.   Sammensætning af tværkommunalt erhvervspolitisk

samarbejde i Vendsyssel

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget og byrådet har i februar 2008 tiltrådt, at der etableres et
tværkommunalt erhvervspolitisk netværk i Vendsyssel med deltagelse af Hjørring,
Læsø og Frederikshavn Kommuner. Beslutningsprotokol fra den tidligere
behandling vedlægges dagsordenspunktet.

Hjørring Kommune har imidlertid ønsket en udvidelse af netværkssamarbejdet med
yderligere 2 politikere og 2 erhvervsrepræsentanter. På møde mellem kommunerne
den 24. juni 2008 blev man enige om at anbefale, at netværket udvides. Den
vedlagte, reviderede modelbeskrivelse omfatter alene ændringer i antallet af
medlemmer i netværkssamarbejdet samt en præcisering af udpegningsprocedure.
Ligeledes er der tilføjelse om koordinering mellem netværket og
koordinationsudvalget, hvor Hjørring Kommune påtager sig sekretariatsfunktionen
frem til 31. december 2009.

Ifølge den reviderede modelbeskrivelse foreslås netværket sammensat således:

3 borgmestre
formand for Hjørring Kommunes Udvalg for Landdistrikt, Erhverv og Turisme
3 kommunaldirektører
3 erhvervsrådsformænd
2 erhvervsrepræsentanter

Medlemmerne vælges for en fireårig periode, der følger den politiske valgperiode.
De 2 erhvervsrepræsentanter udpeges i fællesskab af de andre medlemmer på det
første møde i netværksperioden.

Første netværksperiode løber frem til 31. december 2009.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at det
tværkommunalt erhvervspolitiske netværkssamarbejde etableres som beskrevet.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 1 - Referat fra 27. februar 2008 (dok.nr.319034/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1527
 Forvaltning: EDS
 Sbh: BECR
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag 2 - Tværkommunalt erhvervspolitisk samarbejde i Vendsyssel - augusst 2008 (dok.nr.558381/08)
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7.   Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Gærum

Sagsfremstilling
Initiativgruppen for Fremtidens Gærum har fremsendt en ansøgning om tilskud på
132.000 kr. til projektet ”Fællesskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens
Gærum”. Projektet har i september 2008 fået bevilget et tilskud fra LAG-Vendsyssel
på 195.000 kr. ud af et totalt budget på 447.000 kr.

Initiativgruppen bemærker, at nærværende projekt allerede har øget engagementet
betydeligt i Gærum blandt især de unge familier. De lidt mere modne lokale borgere
har anlagt et par naturstier ved hjælp af frivillig arbejdskraft og materialer. Det har
betydet et øget samarbejde for Gærum på tværs af alder. Initiativgruppen ønsker til
stadighed at opretholde byen som en levende landsby, hvor man inspirerer
hinanden til nye tiltag.

I Gærum arbejdes der herudover på blandt andet byforskønnelse (henholdsvis
julebelysning – aktier, juleklokke, julekort samt blomster langs hovedvejen).

Formålet med projektet er for det første at skabe nogle nye og bedre rammer om
udvikling af det fællesskab, som allerede findes i Gærum. Byen må forny sig for at
rumme alle og fortsat byde på livskvalitet for alle generationer.

Herudover skal projektet også give turister og gæster mulighed for at færdes i den
unikke natur og benytte samlingspladsen samt gøre historiske og kulturelle steder
mere synlige og tilgængelige.

Forvaltningen bemærker, at projektet forventes at kunne medvirke til at opfylde
følgende to af Distriktsudvalgets prioriterede udfordringer om at

skabe øget bosætning og smukke landsbyer, samt at
synliggøre den fantastiske natur

Forvaltningen oplyser, at projektets egenfinansiering er på ca. 20 % (89.770 kr.)
samt at andre tilskud beløber sig til knap 51 % (226.000 kr.) Initiativgruppen har
desuden afsat et årligt beløb til vedligeholdelse af legeplads, samlingssted, P-plads
samt legepladstilsyn – i alt 3.500 kr.

Frederikshavn Kommune ansøges om et tilskud svarende til 29,5 % af udgifterne,
132.000 kr. Tilskud til projektet kan finansieres fra kontoen til medfinansiering af
landdistrikts-indsatsen.

Indstilling
Teknisk Forvaltning anbefaler, at Distriktsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget
bevilger et tilskud på 132.000 kr. til medfinansiering af projektet ”Fællesskab og
livskvalitet for generationer – Fremtidens Gærum”.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/11123
 Forvaltning: TF
 Sbh: IBHA
 Besl. komp: DU/ØU
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Beslutning - Distriktsudvalget den 6. oktober 2008
Der var ros til projektet fra flere medlemmer af udvalget. Distriktsudvalget indstiller
projektet ”Fællesskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens Gærum” til
Økonomiudvalgets godkendelse.

Tilskud til projektet foreslås finansieret fra kontoen til medfinansiering af
landdistriktsindsatsen.

Anni Andersen fra Gærum deltog ikke i udvalgets behandling af punktet.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 1 - Følgebrev - Ansøgning om tilskud til projekt i Gærum (dok.nr.555020/08)
Bilag 2 - Projekt: Fælleskab og livskvalitet for generationer - Fremtidens Gærum (dok.nr.555021/08)
Bilag 3 - Økonomistatus for kontoen kommunal medfinansiering af

Landdistriktsindsatsen (dok.nr.558690/08)
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8.   Ansøgning fra Østervrå Baptistmenighed om overflytning af

rente- og afdragsfrie lån

Sagsfremstilling
Østervrå Baptistmenighed søger om overflytning af lån på henholdsvis 53.269 kr.
og 50.000 kr. således, at sikkerheden fremover bliver med pant i Østervrå
Baptistmenigheds nyerhvervede ejendom, beliggende Sæby Landevej 417, Sæsing
(Hjørring Kommune).

Lånene er i sin tid ydet af gl. Sæby Kommune i forbindelse med henholdsvis
kloakering ved kirken og etablering/forbedring af spejderlokaler.

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.

Østervrå Baptistmenighed har solgt Baptistkirken beliggende Liljevej 2, Østervrå.

Økonomiudvalg har på møde den 18. juni 2008 vedtaget at afslå en ansøgning om
eftergivelse af de 2 lån.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen ikke
imødekommes, idet lånene/pantet knytter sig til netop ejendommen Liljevej 2,
Østervrå, hvor de er bevilget og anvendt til finansiering af bygningsforbedringer.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag

Beskrivelse af projekt - Kultur-, fritids- og kirkecenter - Østervrå (dok.nr.558110/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/3507
 Forvaltning: CF
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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9.   Ansøgning om tilskud i forbindelse med venskabsbybesøg

til Dana Cup 2008

Sagsfremstilling
FFI’s fodboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 75 fodboldspillere
i alderen 10-18 år fra venskabsbyen Bremerhaven for deltagelse i DANA-Cup 2008.
Spillerne var indkvarteret i Atlet-Centret.

Der søges om tilskud til 20 personer til ophold, forplejning og sightseeingtur –
svarende til 26.500 kr.

Bremerhaven er venskabsby til den tidligere Frederikshavn Kommune.

I de vejledende retningslinier, som hidtil har været gældende for udveksling af
sportsudøvere og andre grupper af unge mellem tidligere Frederikshavn
Kommunes venskabsbyer, er det anført, at byerne kun har forpligtet sig til at
modtage to grupper eller et antal grupper svarende til maksimalt 20 personer pr. år
fra hver by. Indkvartering af de besøgende må primært ske ved værtsklubbernes
egen foranstaltning.

Kommunen yder tilskud til dækning af ophold i de tilfælde, hvor privat indkvartering
ikke har været mulig. Tilskuddet svarer til overnatningsgebyr + tre måltider på
vandrehjem. Endvidere dækker kommunen udgifter til bus i forbindelse med
sightseeing tur.

Foreningers ansøgninger fremsendes via Idrætssamvirket, Frederikshavn
Kommune, eller Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), der indstiller til
Økonomiudvalget i hvert enkelt tilfælde.

Idrætssamvirket anbefaler ansøgningen og indstiller, at der bevilges 26.500 kr. til
formålet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anvender hidtidig praksis fra gl.
Frederikshavn Kommune og godkender det ansøgte beløb på 26.500 kr.

Udgiften foreslås afholdt af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra
venskabsbyer.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

 Åben sag
 Sagsnr: 08/10941
 Forvaltning: BRS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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10.   Fremtidig organisering af puljer og tilskud

Sagsfremstilling
Baggrund
Frederikshavn Kommune har i forlængelse af kommunesammenlægningen haft en
udfordring i at harmonisere og strukturere pulje- og tilskudsordninger på social- og
sundhedsområdet. Nogle af disse har historisk ligget på området, mens andre blev
overdraget fra børne- og kulturområdet.

I 2007 tog Sundhedsudvalget beslutning om at videreføre gammel praksis fra de 3
sammenlagte kommuner for så vidt angik midler til pensionistforeninger, ældreidræt
samt handicapidræt. En arbejdsgruppe blev nedsat i efteråret 2007 for at udarbejde
nye fælles retningslinjer for tildeling af § 18-midlerne. På de øvrige områder har
beslutningen om videreførelse af gammel praksis betydet, at der hos en
del foreninger og organisationer opleves en unfair fordeling af midler. Derfor dette
forslag til en ny struktur for tildeling af midler.

Forenkling og retfærdighed
Den foreslåede nye struktur er udarbejdet med henblik på, at der sker en forenkling
både for de foreninger, som søger om tilskud samt i forhold til administrationen af
tilskudsordninger. Samtidig sker uddelingen af tilskuddene efter et
retfærdighedsprincip, hvor alle foreninger indgår på lige fod.

Ny struktur
Forslaget indebærer, at social og sundhedsområdets uddeling af puljer og tilskud
struktureres efter 2 bestemmelser i Serviceloven:

Servicelovens § 18: § 18- puljen – tilskud til frivilligt socialt arbejde
(skal-opgave)

Servicelovens § 79: tilskud til aktiviteter med aktiverende og forebyggende
sigte (kan-opgave)

Under § 79 oprettes 3 puljer samt uddeles midler til særligt udvalgte foreninger og
aktiviteter:

Senioridrætspuljen – tilskud til ældreidrætsforeninger og
ældreidrætsinitiativer

Handicapidrætspuljen – tilskud til handicapidrætsforeninger og
handicapidrætsinitiativer

Puljen vedrørende tilskud til pensionistordninger – tilskud til
pensionistforeninger og ældreklubber

Særligt udvalgte foreninger og aktiviteter: Det foreslås, at der indenfor § 79
området desuden ydes tilskud til en række udvalgte foreninger og
aktiviteter. Disse bekræftes af udvalget hvert andet år i forbindelse med

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1701
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: anli
 Besl. komp: SOU/SUU/ØU
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vedtagelsen af budgettet, som stadig aktuelle modtagere af midler 

Retningslinjer og organisering omkring Handicapidrætspuljen er tidligere behandlet i
Sundhedsudvalget.

I forhold til Senioridrætspuljen foreslås et grundtilskud beregnet ud fra antal
medlemmer i ældreidrætsforeningen samt et fast medlemstilskud pr. medlem. Der
oprettes en ny pulje til pensionistforeninger- og ældreklubber. Det foreslås, at der
gives et fast grundtilskud samt et medlemstilskud, der beregnes efter antal
medlemmer i foreningen.

Forslaget har været i høring i uge 32-34. Der er indkommet 15 høringssvar. En
oversigt over disse er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Puljebeløbene foreslås rammesat således i 2009:
§ 79:

Handicapidrætspuljen: 250.000 kr. (sagen blev behandlet i juni 08)

Senioridrætspuljen: 250.000  kr.

Puljen vedr. tilskud til pensionistordninger: 100.000 kr.

Særligt udvalgte aktiviteter: 416.222 kr.

§ 18:
 I 2009 er den økonomiske ramme for § 18- puljen ca. 1,45 mio. kr.
Der er tale om omfordeling af allerede afsatte midler. Senioridrætspuljen hæves fra
150.000 kr. til 250.000 kr. De 150.000 kr. er afsat på Sundhedsudvalgets budget,
mens de resterende 100.000 kr. står på Socialudvalgets budget. Dette indebærer
bevillingsteknisk, at Sundhedsudvalget skal have en tillægsbevilling på 100.000 kr.
finansieret ved en reduktion af Socialudvalgets budgetramme. Dette forudsætter, at
Socialudvalget tager stilling til overførslen af budgetbevillingen.
Til Handicapidrætspuljen er tidligere overflyttet et budgetbeløb (120.000 kr.) fra
Socialudvalget til Sundhedsudvalget.
Midlerne til § 18, senioridræt samt handicapidræt vil således være at finde i
Sundhedsudvalgets budget, mens de midler, der går til Puljen vedrørende tilskud til
pensionistordninger samt til de særligt udvalgte aktiviteter er at finde i
Socialudvalgets budget.
I notatet foreslås det, at alle midler til tilskud og puljer overføres til
Sundhedsudvalgets budget, da midlerne administreres i
Sundhedsafdelingen. Forvaltningen anbefaler dog, at budgetmidlerne placeres,
som beskrevet ovenfor.

Organisatoriske konsekvenser
Administrationen af tilskud og puljer foregår fra Sund By i Frederikshavn. I forhold til
Handicapidrætspuljen vil administrationen i forvaltningen blive minimal, idet
størstedelen af den administrative opgave ligger hos Handicapidrættens Fællesråd.
For de øvrige puljer bliver administrationen lettet betydeligt, idet der er faste
retningslinjer for hvem, der kan få hvor meget.
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Der nedsættes i opstartsfasen en administrativ følgegruppe, som støtter
implementeringen og sikrer udvikling af en ensartet procedure.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslag til fremtidig organisering af puljer og
tilskudsordninger på social- og sundhedsområdet tiltrædes og udmøntes i praksis.
Budgetmidlerne placeres dog således, at midlerne til § 18, Senioridræt samt
Handicapidræt er hjemmehørende på Sundhedsudvalgets budget, mens midlerne til
Puljen til Pensionistordninger samt de særligt udvalgte aktiviteter, er
hjemmehørende på Socialudvalgets budget.

Beslutning - Sundhedsudvalget den 2. september 2008
Godkendes som indstillet.
Forvaltningen indkalder foreningerne til et møde, hvor de nye retningslinier
gennemgås.
Retningslinierne evalueres efter et år.
Anders Broholm og Irene Hjortshøj deltog ikke i behandling af sagen.

Indstilling fra Sundhedsudvalget den 02-09-2008
at forslag til fremtidig organisering af puljer og tilskudsordninger på social-

og sundhedsområdet tiltrædes og udmøntes i praksis
at budgetmidlerne placeres således, at midlerne til § 18, senioridræt samt

handicapidræt er hjemmehørende på Sundhedsudvalgets budget, mens
midlerne til Puljen til pensionistordninger samt de særligt udvalgte aktiviteter
er hjemmehørende på Socialudvalgets budget
at Socialudvalget godkender overførsel af budgetbevilling på 100.000 kr. til

Sundhedsudvalget til finansiering af Senioridrætspuljen

Beslutning - Socialudvalget den 8. oktober 2008
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Steen Jørgensen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Budgetomplaceringen godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 1 - Notat vedrørende fremtidig organisering af puljer og tilskudsordninger (dok.nr.521798/08)
Bilag 2 - Bilag 1, beskrivelse af puljerne fra 2009 og frem (dok.nr.521801/08)

Bilag 3 - Oversigt over høringssvar (dok.nr.542240/08)
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11.   Finansiel Strategi - Afrapportering pr. 30. juni 2008

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 12. september 2007 Frederikshavn
Kommunes finansielle strategi, som omhandler den finansielle styring af den likvide
formue samt den langfristede gæld.

Den finansielle strategi indeholder rammerne for plejen af den likvide formue og
den langfristede gæld, samt regler for brug af finansielle instrumenter.

Desuden er der fastsat rammer for kommunens risikovillighed, og den finansielle
strategi er placeret i gruppen ”lav risiko”.

Der er ligeledes indeholdt et afsnit om afrapportering. Økonomiudvalget skal 2
gange årligt (i august og februar/marts) have en orientering om afkastet af
eventuelle formueplejeaftaler, afkast af aftaleindskud, samt redegørelse for
udviklingen i kommunens låneportefølje.

Nærværende afrapportering indeholder bl.a. Jyske Banks afkastopgørelse pr. 30.
juni 2008 over plejen af kommunens obligationsbeholdning på ca. 42 mio. kr.

Afkastet for det første halvår har været negativt. Heri er dog indregnet store
urealiserede kurstab pr. 30. juni 2008. Jyske Bank anbefaler alligevel, at
formueplejeaftalen fastholdes med den nuværende fordeling, hvor ca. 82 % af
formuen er placeret i obligationer, således at muligheden for at hente de
urealiserede kurstab hjem ikke fortabes.

For perioden 30. juni 2008 til 26. august 2008 har Jyske Bank opgjort at afkastet
har været positivt og banken forventer, at afkastet for 2008 forbedres til et samlet
positivt resultat på 1,6 %.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

afkastrapporten tages til efterretning
formueplejeaftalen med Jyske Bank fortsættes uændret

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2359
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU
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Samlet rapport - afrapportering august 2008 (dok.nr.542814/08)
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12.   Fuldmagtsaftale vedr. gældsportefølje

Sagsfremstilling
Den finansielle strategi giver mulighed for at Frederikshavn Kommune kan indgå en
aftale med en finansiel rådgiver om rådgivning i forbindelse med gældspleje, bl.a.
med henblik på omlægning/konvertering af låneporteføljen.

Bemyndigelsen til at godkende forslag fra en finansiel rådgiver om
omlægning/konvertering af låneporteføljen er i den gældende finansielle strategi
tillagt Centralforvaltningsdirektøren.

For at give mulighed for en mere aktiv pleje af låneporteføljen, foreslås at den
finansielle strategi ændres således, at Frederikshavn Kommune, udover af indgå
ovennævnte rådgivningsaftale, også kan indgå en fuldmagtsaftale med et
pengeinstitut.

Fuldmagtsaftalen giver en fuldmagtshaver bemyndigelse til at foretage omlægning
af låneporteføljen ved hjælp af de finansielle instrumenter, som er indeholdt i den
finansielle strategi.

Fuldmagtsaftalen giver således nogle bemyndigelser til det valgte pengeinstitut. Det
er dog vigtigt at understrege, at fuldmagtsaftalen skal holdes indenfor rammerne af
den finansielle strategi, som er vedtaget af økonomiudvalget.

Bemyndigelsen til at indgå en fuldmagtsaftale tillægges
Centralforvaltningsdirektøren.

Indstilling
Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den finansielle strategi
ændres som anført ovenfor, samt at Centralforvaltningsdirektøren bemyndiges til at
indgå en fuldmagtsaftale.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der foretages halvårlig
rapportering.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag

Finansiel strategi (dok.nr.320843/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1720
 Forvaltning: CF
 Sbh: BJFR
 Besl. komp: ØU
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13.   Budgetopfølgning pr. 30. september 2008,

Økonomiudvalgets område - Efterretningssag

Sagsfremstilling
Centralforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen på drift og anlæg pr. 30.
september 2008.

Indstilling
Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2008 tages til
efterretning.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Til efterretning.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september, rapporten (dok.nr.558113/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/10456
 Forvaltning: CF
 Sbh: HAJE
 Besl. komp: ØU
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14.   Trivselsundersøgelse 2008 i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Som vedtaget i Økonomiudvalget i forbindelse med budget 2008, blev der for første
gang i ny Frederikshavn Kommune gennemført en kortlægning af det psykiske
arbejdsmiljø i form af en trivselsundersøgelse, der dækker alle kommunens
medarbejdere. 2.840 medarbejdere deltog i undersøgelsen.

Svarprocenten blev  57. Set i lyset af, at undersøgelsen blev gennemført midt i
forårets strejkeperiode, er det tilfredsstillende. Undersøgelsen blev gennemført af
Rambøll Management A/S i samarbejde med Arbejdsmiljø & HR.

Undersøgelsens resultater peger opsummeret på, at Frederikshavn Kommune af et
meget stort flertal af sine medarbejdere opfattes som en attraktiv arbejdsplads, når
medarbejderne tager udgangspunkt i trivslen på eget arbejdssted. Men
undersøgelsen peger også på, at der skal arbejdes målrettet på at forbedre
indsatsen, når det gælder oplæring og uddannelse både for ledere og
medarbejdere. På ledelsesudviklingssiden skal der laves en ekstraordinær indsats
for at ruste lederne i deres personlige ledelsesudvikling.

Undersøgelsen peger desuden på, at der mange steder savnes bedre
kommunikation og dialog i organisationen. Afstanden fra ”top til bund” er lang,
samtidig med at bestræbelserne på at skabe bedre samarbejde på tværs i
organisationen ikke er tilstrækkelige.

Indstilling
Direktionen fremlægger Trivselsundersøgelse 2008 til drøftelse og efterretning.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Til efterretning.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

Bilag
Bilag 1 - Trivselsundersøgelse 2008 (dok.nr.557929/08)
Bilag 2 - Vejledning trivselsundersøgelsen (dok.nr.557927/08)
Bilag 3 - Trivselsundersøgelsens hovedresultater (dok.nr.557926/08)

Bilag 4 - Direktionens nyhedsbrev vedr trivselsundersøgelsens resultater (dok.nr.557925/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 08/11922
 Forvaltning: CF
 Sbh: hahe
 Besl. komp: ØU
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15.   Orienteringssag - Vedtagelse af Regional Udviklingsplan

Sagsfremstilling
Regionsrådet vedtog i maj 2008 den regionale udviklingsplan.

Frederikshavn Kommune havde indsendt en række positive bemærkninger til
planen, men havde også påpeget, at en beskrivelse af Vendsyssel under afsnittet
”Egnenes roller i Nordjylland” også skulle omfatte de turistmæssige kvaliteter på
østkysten, herunder østkystbyernes turistmæssige rolle samt færgeforbindelserne
til Sverige.

Denne bemærkning er indarbejdet i den endelige udgave af udviklingsplanen. De
øvrige bemærkninger er taget til efterretning.

I forhold til det udsendte forslag er der foretaget ændringer af planen i forbindelse
med den endelige vedtagelse. Ændringerne vurderes ikke at have væsentlig
betydning for Frederikshavn Kommune.

Regionsrådet lægger op til, at det gode samarbejde, der har været omkring
formuleringen af den regionale udviklingsplan, skal fortsætte i åben dialog mellem
de mange aktører og interessenter, der kan medvirke til realiseringen af planen.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller sagen til orientering.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008
Til orientering.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008
Til orientering.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).

 Åben sag
 Sagsnr: 08/853
 Forvaltning: TF
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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16.   Placering af sekretariat for Sundheds- og

Handicapafdelingen

Sagsfremstilling
Ved kommunesammenlægningen i januar 2007 blev Sundhedsafdelingen oprettet
som et forvaltningsområde, og sekretariatet blev fysisk placeret på rådhuset i
Skagen med 5 medarbejdere og ledere.

Sundhedsafdelingen fik i april 2007 tillagt psykiatri- og handicapområdet.
Administrationen har indtil nu været fysisk placeret på Birketoften, Toftegårdsvej 50
i Frederikshavn.

En stor del af Sundheds- og Handicapafdelingens institutioner ligger i henholdsvis
Sæby- og Frederikshavnområdet. Det betyder, at den daglige mødevirksomhed
også ligger i Frederikshavn.

Koktvedparkens færdiggørelse, og den efterfølgende flytning af
handicapafdelingens bofællesskaber i specialtilbuddene hertil, har betydet, at
administrationen og afdelingslederne for henholdsvis handicapafdelingen og
psykiatriafdelingen sidder alene tilbage på Birketoften. Disse 2 enheder har 5
medarbejdere/ledere.

Koordinatorerne på kroniker-, rehabiliterings- og hjerneskadeområdet er fysisk
placeret på Caspershus i Frederikshavn, mens deres leder er placeret i Skagen.

For at opnå økonomiske, effektive og hensigtsmæssige arbejdsgange i den
samlede afdeling er det nødvendigt at ledelsen, koordinatorerne og den
administrative del (i alt 13 personer) i Sundheds- og Handicapchefens
forvaltningsområde fysisk samles i Frederikshavn. I første omgang foreslås det, at
administrationen placeres på Birketoften for senere at flytte til Rådhuset.

Flytningen har været drøftet med de implicerede, som er indforstået med
ændringen.

MED-udvalget for Sundhedsafdelingen og MED-udvalget for Handicapafdelingen
har på deres møder i henholdsvis maj og juni anbefalet flytningen til Frederikshavn.
Tilsvarende har MED-udvalget for Social-, Sundheds- og
Arbedsmarkedsforvaltningen i august tiltrådt indstillingen og endelig har
MED-Hovedudvalget i september tiltrådt indstillingen.

Indstilling
Direktionen indstiller, at administrationen for Sundheds- og Handicapafdelingen
flyttes til Birketoften, Toftegårdsvej 50, Frederikshavn.

Beslutning - Økonomiudvalget den 22. oktober 2008

 Åben sag
 Sagsnr: 08/8251
 Forvaltning: SSAF
 Sbh: mskr
 Besl. komp: ØU
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Godkendt.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V).
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17.   Eventuelt salg af Grenen Camping, Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 08/4025
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: TU/ØU
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18.   Salg af kommunale bygninger i Skagen  Lukket sag
 Sagsnr: 08/552
 Forvaltning: TF
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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19.   Fastansættelse af tjenestemand efter endt prøvetid  Person sag
 Sagsnr: 06/4729
 Forvaltning: BKF
 Sbh: HEKR
 Besl. komp: BR
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20.   Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Person sag
 Sagsnr: 08/11036
 Forvaltning: BKF
 Sbh: jale
 Besl. komp: ØU/BR
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21.   Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Person sag
 Sagsnr: 08/11037
 Forvaltning: BKF
 Sbh: jale
 Besl. komp: ØU/BR
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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


