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1. Tidsplan for budgetlægningen 2008  

  

  

  Åben sag  

  
Sagsnr: 567871 

Sbh: CF/kj 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Direktionen har udarbejdet tidsplan for budgetlægningen 2008 – 2011.  
  
Tidsplanen angiver tidspunkter for budgetarbejdet i det politiske system, i 
direktionen og i den øvrige administrationen i forbindelse med 
udarbejdelsen af budget 2008 – 2011. 
  
Overordnet er budgetlægningen delt i 2 perioder:  
  

•       I den første periode, som løber frem til sommerferien, udarbejder 
administrationen det teknisk, administrative budgetforslag. 

•       Den anden periode begynder efter sommerferien, hvor direktionen 
overgiver det teknisk, administrative budgetforslag til politisk 
behandling. Den anden periode består af månederne august, 
september og oktober og vedrører den politiske behandling af budget 
2008. 

  
Der er indarbejdet 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen af 
budgettet på byrådsmødet den 19. september 2007. Det første budgetmøde 
afvikles som et punkt på byrådets ordinære møde den 27. juni 2007, hvor 
byrådet blandt andet orienteres om årets økonomiaftale og dens 
konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde 
afholdes som et ekstraordinært møde den 29. august 2007, hvor 
fagudvalgenes forslag til ændringsforslag præsenteres, balancen i det 
teknisk, administrative budgetforslag fremlægges, og særlige 
problemstillinger kan drøftes. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for 
budgetlægningen for 2008 – 2011. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 1 B1 Tidsplan for budgetlægningen 2008-2011, dateret 13. 
februar 2007.pdf 

 070221 pkt 1 B2 Forslag til proces for budget 2008-2011, dateret 13. 
februar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Tidsplan for budgetlægningen 2008 – 2011, dateret 13. februar 

2007  
ØU 

2. Forslag til proces for budget 2008 - 2011, dateret 13. februar 
2007  

ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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2. Principbeslutning om indregning af KL's pris - og 
lønskøn i budgetforslag  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569346 

Sbh: CF/lc 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
I forbindelse med forberedelse af budgetrammer til budgetlægningen 
ønskes der taget en principiel beslutning om, at der automatisk indregnes 
KL’s pris- og lønskøn. 
Indregningen af pris- og lønskønnet skal ses som en teknisk regulering af 
budgetrammerne på linie med korrektionen for den demografiske 
udvikling.  
Indregningen af pris- og lønskønnet er ikke endelig og kan på hvilket som 
helst tidspunkt i budgetlægningen ændres, hvis der udmeldes ændrede 
pris- og lønskøn fra KL. 
Økonomiudvalget kan egenhændigt ændre pris- og lønskønnet, hvis 
udvalget beslutter sig herfor. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at der ved 
Direktionens forberedelse af budgetrammerne automatisk indregnes KL’s 
pris- og lønskøn. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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3. Barselsudligningsordning  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570943 

Sbh: CF/ahj 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Med baggrund i den ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgåede 
aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov har direktionen 
efter drøftelse i MTHSU truffet beslutning om at anbefale etablering af en 
barselsudligningsordning i Frederikshavn Kommune. 
  
Ordningen har bl.a. til formål at sikre en økonomisk udligning mellem 
samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte 
under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte 
arbejdsplads alene. 
  
Andre fælles kommunale virksomheder er omfattet af ordningen, hvis de 
beslutter at ansøge om tilslutning hertil. Det er kommunalbestyrelsen, der 
træffer beslutning om, hvorvidt en sådan ansøgning skal imødekommes.  
  
Direktionen anbefaler en ordning, hvorefter der ydes 100 % refusion af 
forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den 
dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den orlovshavendes 
bopælskommune. 
  
Budgetmæssige konsekvenser  

For så vidt angår den nærmere administration og finansiering af ordningen 
henvises til vedlagte bilag. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ordningen. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 3 B1 Barselsudligningsordning - administration og 
finansiering, dateret 22. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Barselsudligningsordning – administration og finansiering, dateret 

22. januar 2007 
ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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4. Ejerandel i Foreningen til begrænsning af 
skadesudgifter i kommuner og amter (FBS)  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570443 

Sbh: CF/lc 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
FBS er ”Foreningen til begrænsning af skadesudgifter i kommuner og 
amter”, som er opstået efter salget af Kommuneforsikring. Salgsindtægten 
på ca. 2 mia. kr. er tilgået foreningen. På foreningens generalforsamling 
den 13. april 2007 skal der træffes beslutning, om foreningen skal 
fortsætte, eller om den skal opløses, og midlerne fordeles til 
medlemmerne. 
De gamle kommuner Skagen, Frederikshavn og Sæby har en samlet 
ejerandel på 0,08024% svarende til ca. 1,6 mio. kr. Derudover er der en 
tidligere amtsinstitution, der er overtaget af Frederikshavn Kommune, som 
har en ejerandel på 0,00829% svarende til ca. 166.000 kr. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets beslutning, om Frederikshavn 
Kommune skal stemme for foreningens fortsættelse eller opløsning. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Formanden bemyndiget til at afgive stemme på kommunens vegne. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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5. Kompetenceregler for ansættelse og afskedigelse  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568845 

Sbh: CF/ahj 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Efter gennemgang i de enkelte forvaltninger er de udarbejdede 
kompetenceregler for  ansættelse og afskedigelse i Frederikshavn 
Kommune tilrettet. I forhold til tidligere fremsendt er der følgende rettelser: 
  

•       Skemaet vedrørende tjenestemandsansættelser og 
overenskomstansatte – under punktet samtaleudvalg (nederst på 
siderne) er sætningen: ”Ved etablering af samtaleudvalg i forbindelse 
med ansættelse af afdelingsledere skal der være mulighed for politisk 
repræsentation” slettet. 

•       Skemaet vedrørende institutionsområdet – her er kolonnen benævnt 
forvaltningsdirektør nu benævnt afdelingschef. 

  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de tilrettede 
kompetenceregler for ansættelse og afskedigelse i Frederikshavn 
Kommune. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 5 B1 Kompetenceregler, dateret 23. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Kompetenceregler, dateret 23. januar 2007  ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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6. Tilslutning til Norddanmarks EU -kontor  
  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571288 

Sbh: EDS/lls 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Norddanmarks EU-kontor har siden år 2000 haft en fælles repræsentation 
mellem Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Nordjyllands Amt, 
Viborg Amt samt 16 kommuner i de to amter. Kontorets aktiviteter har 
været finansieret af de deltagende parter ved et årligt kontingent, som for 
Frederikshavn Kommune har været 40.000 kr. årligt. Kontingentet har 
omfattet en basispakke bestående af 
  

•       inddragelse af EU-kontorets informationsstrategi og markedsføring 
af den nordjyske region i Bruxelles 

•       invitationer til at deltage i udvalgte EU-støttede projekter 
•       adgang til EU-kontorets rådgivningsfunktion om EU midler 
•       mulighed for rådighed over kontorplads i Bruxelles 
•       mulighed for at sende en medarbejder til Bruxelles ophold af 2-3 

måneder med henblik på kompetenceudvikling 
  
EU-kontorets internationale indsats skal ses som en integreret del af den 
overordnede erhvervsfremmeindsats. Kontorets aktiviteter involverer 
således en lang række virksomheder i den nye nordjyske region. 
  
På grund af strukturreformen er den offentlige medlemskreds ændret, og 
det betyder, at fra 2007 vil Norddanmarks EU-kontor udelukkende omfatte 
de 11 nye kommuner samt den nordjyske region. Det indebærer, at 
Norddanmarks EU-kontor overgår til at blive et resultatcenter med 
tilknytning til erhvervsforvaltningen i Aalborg Kommune. 
  
Der er lavet en ny kontingentstruktur, som gælder fra den 1. januar 2007, 
hvor parterne bidrager på følgende vis: 
  

•       Aalborg Kommune: 1,8 mio kr. 
•       Region Nordjylland: 1,2 mio kr. (som er øremærket til internationale 

projekter) 
•       Aalborg Universitet: 100.000 kr. 
•       Øvrige nordjyske kommuner: 2. kr. pr. indbygger. 

  
Finansieringen er forudsat af et samlet fælles kommunalt samarbejde. 
For Frederikshavn Kommune betyder det en finansiering på 128.000 kr. til 
kontingentbetaling. Disse midler finansieres fra erhvervsudviklingsmidler. 
  
Kommunaldirektørkredsen anbefalede i august KKR at tilslutte sig det nye 
Norddanmarks EU-kontor, samt at kommunernes internationale aktiviteter 
inddrages som en del af den fremtidige specialiserede erhvervsservice. 
KKR tilsluttede sig dette på sit møde den 25. august 2006. 
  
Sagen behandles af Økonomiudvalget, da der endnu ikke er frigivet 
rammer til Erhvervs- og Turismeudvalget. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kontingentet for 
2007. Kontingentet finansieres via erhvervsudviklingsmidler. 
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Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

        

7. Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg i forbinde lse 
med deltagelse i Rødspætte Cup 2007  

  

  

  Åben sag  

  
Sagsnr: 568255 

Sbh: EDS/aj 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
FFI’s håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 33 
spillere og 6 ledere fra Bremerhaven til deltagelse i ”Rødspætte Cup 2007”, 
der afvikles i påsken. 
Indkvartering sker på byens skoler, og forplejning vil være på lige fod med 
øvrige deltagere.  
Der ansøges om tilskud til forplejning og bustransport til en sightseeingtur 
for deltagerne. 
Forplejningen koster 545 kr. pr. person, og sightseeingturen koster 1.700 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 sendes via Samvirkende Idrætsforeninger i 
Frederikshavn Kommune (SIFK) eller Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 
(FUF), der i hvert enkelt tilfælde indstiller til Økonomiudvalget. 
  
SIFK anbefaler ansøgningen og indstiller, at der maksimalt bevilges 12.600 
kr. til formålet:  
Tilskud til 20 personer vil udgøre 10.900 kr. til forplejning + 1.700 kr. til 
sightseeing tur, eller i alt 12.600 kr. 
  
Forslag til retningslinier for det fremtidige venskabsbysamarbejde vil 
foreligge i løbet af foråret 2007. Indtil da anbefaler kommunaldirektøren, at 
hidtidig praksis for de tre tidligere kommuner bliver anvendt. 
  
Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anvender hidtidig 
praksis fra gl. Frederikshavn Kommune og godkender det ansøgte beløb på 
12.600 kr. 
Udgiften foreslås afholdt af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra 
venskabsbyer. 
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Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 7 B1 Ansøgning fra Samvirkede Idrætsforeninger, dateret 
28. januar 2007.pdf 

 070221 pkt 7 B2 Ansøgning fra Rødspætte Cup, dateret 7. februar 
2007.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Ansøgning fra Samvirkede Idrætsforeninger, dateret 28. 

januar 2007 
ØU 

2. Ansøgning fra Rødspætte Cup, dateret 7. februar 2007 ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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8. Retningslinier for og administration af diverse til skud 
til foreninger  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563048 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Budgetmæssigt er der under Økonomiudvalgets område afsat 351.590 kr. 
som Økonomiudvalgets dispositionskonto. Af denne konto påregnes 
afholdt diverse tilskud til foreninger i forbindelse med arrangementer mv. 
  
Tilskud til afholdelse af diverse udstillinger  

Det foreslås, at ansøgninger om tilskud til foreninger i forbindelse med 
afholdelse af udstillinger og arrangementer vurderes individuelt og 
besluttes af Økonomiudvalget. 
  
Der er typisk tale om ansøgninger på 5-10.000 kr. til lokaleleje og/eller 
markedsføring.  
  
Tilskud ydes med baggrund i den markedsføringsmæssige og/eller 
erhvervs- og turistmæssige værdi for kommunen.   
  
Som eksempel på sådanne sager kan nævnes fjerkræudstilling, 
knivmagerfestival mv. 
  
Tilskud til ærespræmier i forbindelse med diverse u dstillinger  

Det foreslås, at tilskud til ærespræmier i forbindelse med udstillinger mv. 
bevilges administrativt af Byrådssekretariatet.  
  
Til hobbybetonede foreninger bevilges 500 kr. Til erhvervsbetonede 
foreninger bevilges 1.000 kr. 
  
Tilskud ydes med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.  
  
Som eksempel på sådanne sager kan nævnes brevdueforeninger, 
fjerkræavlerforeninger, kolonihaveforeninger, pelsdyravlerforeninger, 
landboforeninger mv. 
  
Indstilling  
Direktionen sender forslaget om retningslinier for samt administration af 
diverse tilskud til foreninger til beslutning i Økonomiudvalget. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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9. Ansøgning om tilskud til årsmøde 2007 i 
Beredskabsforbundets region 1  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562908 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Region 1 (svarende til det tidligere Nordjyllands Amt) – har søgt om tilskud i 
forbindelse med afholdelse af regionens årsmøde 2007. 
  
Årsmødet afholdes den 10. marts i Frederikshavn, og deltagerantallet 
forventes at blive 45-50. 
  
Forbundet har søgt om et tilskud på 8.750 kr. svarende til 175 kr. pr. 
deltager - eller at kommunens stiller lokaler til rådighed og er vært ved 
årsmødets traktement. 
  
Ifølge det oplyste planlægges arrangementet afholdt i lokalerne på 
Frederikshavn Brandstation. Udgifter til traktementet vil udgøre ca. 5.000 kr. 
  
Udgiften foreslås i givet fald afholdt af dispositionskontoen. 
  
Indstilling  
Direktionen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 9 B1 Ansøgning fra Beredskabsforbundet, dateret 28. 
november 2006.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Ansøgning fra Beredskabsforbundet, dateret 28. november 2006 ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Taget af dagsorden, da ansøgningen behandles af beredskabsforvaltningen. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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10. Tilskud til EM i Taxa Sport 2007  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570339 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Frederikshavn Taxa Sport har søgt om et tilskud på 10.000 kr. til afvikling af 
EM i Taxa Sport 2007.  
  
Arrangementet afvikles primo september 2007 i Frederikshavn, og der 
forventes 325-400 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, 
Tyskland, Italien m.fl. 
  
Der dystes i disciplinerne bowling - såvel individuelt som hold, dart, 
skydning, fodbold, keglespil og golf.  
  
Taxa Sport er en officiel sport under Dansk Firma Idrætsforbund. 
  
Arrangementet gennemføres i samarbejde med lokale samarbejdspartnere 
– herunder Frederikshavn Event.  
  
Udgiften foreslås i givet fald afholdt af markedsføringskontoen. 
  
Indstilling  
Direktionen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 10 B1 Ansøgning fra Frederikshavn Taxa Sport, dateret 19. 
juli 2006.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Ansøgning fra Frederikshavn Taxa Sport, dateret 19. juli 2006 ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 
Det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelse (reklame) 
svarende til sponsoratets størrelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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11. Retningslinier for sponsorstøtte til eliteidræt  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563181 

Sbh: CF/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
For at understøtte eliteidræt i kommunen og for at markedsføre kommunen er 
der i budget 2007 afsat 543.700 kr. til sponsorstøtte til eliteidræt. 
  
Der foreslås følgende retningslinier på området: 
  

•       Sponsorstøtte vurderes 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. 
  
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret 
vurdering bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om 
ekstraordinær sponsorstøtte. 
  
Der vedlægges bilag med beskrivelse af bevilgede sponsorater i 2006 og 
baggrunden/vurderingen heraf samt meddelte afslag i 2006 og tidligere år. 
  
Indstilling  
Direktionen sender forslaget om retningslinier for sponsorstøtte til beslutning i 
Økonomiudvalget. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 11 B1 Sponsorstøtte for sæsonen 2006-07, dateret 8. januar 
2007.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Sponsorstøtte for sæsonen 2006/07, dateret 8. januar 2007  ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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12. Ansøgning fra dressurrytter om sponsoraftale for 
sæsonen 2007  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 554706 

Sbh: BRS/fv 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
Dressurrytter Liv Johansen, Frederikshavn, har søgt om sponsoraftale for 
sæsonen 2007. 
  
Lis Johansen er eliterytter og opnåede i sæsonen 2006 sølvmedalje ved de 
danske mesterskaber, guldmedalje for hold ved de nordiske mesterskaber 
og en individuel 4. plads ved samme, en bronzemedalje for hold ved de 
europæiske mesterskaber og en individuel 19. plads ved samme. 
  
Liv Johansen rykker i 2007 op som ”Yong Rider” og har som mål en 
placering i top 5 ved de danske mesterskaber, top 5 ved de nordiske 
mesterskaber og top 20 ved de europæiske mesterskaber. 
  
Liv Johansen søger om et sponsorat på 50.000 kr. 
  
Individuelle tilskud til eliteidrætsudøvere vil lovligt kunne ydes efter reglerne 
i Lov om tilskud til eliteidræt. 
  
Indstilling  
Direktionen indstiller, at  
  

•       der med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen indgås en sponsoraftale på 25.000 kr. i lighed med aftalen 
for sæsonen 2006 med Frederikshavn Kommune 

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

  
Udgiften foreslås afholdt af kontoen for sponsorater. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 12 B1 Ansøgning om sponsorstøtte, modtaget 14. november 
2006.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Ansøgning, modtaget 14. november 2006 ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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13. Stillingtagen til eventuelt udbud af arealer til fe rie - og 
fritidsformål  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571264 

Sbh: TF/gd 

  
Besl.komp: ØU 

Sagsfremstilling  
I henhold til de lokalplaner, der omfatter Flade Enge, Lerbæk Hovedgård, 
Apholmen og Golfbane og Hytteby er et større kommunalt ejet areal udlagt 
til fortrinsvis ferie- og fritidsformål, herunder feriehotelbebyggelse. 
  
Der foreligger nu en henvendelse fra en potentiel investor, hvilket giver 
anledning til at tage stilling til, om der skal foretages udbud af arealerne. 
Den pågældende investor har udtrykt interesse for at købe ca. 80 hektar, 
som ønskes bebygget med ferieboliger, centerbyggeri og etablering af 
golfanlæg. 
  
Hvis det besluttes at sætte arealerne til salg, skal dette ske ved offentligt 
udbud. 
  
Det foreslås i givet fald, at udbuddet sker på følgende hovedvilkår: 
  
Der udbydes et samlet areal på ca. 80 hektar, svarende til 800.000 m2. Der 
kan kun bydes på hele arealet og ikke på dele af dette. 
  
Der udbydes til en fast pris på 35 kr. pr. m2., idet der henvises til 
kommunens generelle betingelser for salg af fast ejendom.  
  
Der stilles som ufravigeligt krav, at tilbuddet skal indeholde en bindende 
projektbeskrivelse for arealets anvendelse til ferie- og fritidsformål. 
Projektbeskrivelsen skal bestå af dels tegninger og dels en skriftlig 
beskrivelse af projektets indhold. Der skal vedlægges en tids- og 
økonomiplan for realiseringen af projektet, som skal indeholde konkret 
angivelse af den maksimale tidshorisont for gennemførelse af projektet. 
  
Projektbeskrivelsen i sin helhed er tildelingskriteriet ved kommunens valg af 
køber. Der vil blive lagt vægt på både projektets fysiske udformning og på 
tids- og økonomiplanens indhold. 
  
Indstilling 

Direktionen indstiller, at 
  

•       arealerne udbydes til salg i offentligt udbud  
•       det overlades til forvaltningen at udarbejde udbudsmateriale på 

ovenstående vilkår og at gennemføre udbuddet, hvorefter sagen - 
med udtalelse fra Plan- og Miljøudvalget – sendes til afgørelse i 
Byrådet via Økonomiudvalget 

  

  

Bilag  Fordeling   
1. Kortbilag ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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14. Forslag til lokalplan nr. 230 -E og Kommuneplantillæg nr. 
10/05 for et område til lokalt erhverv og en 
dagligvarebutik ved Kattegatvej, Skagen  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 566900 

Sbh: TF/laly 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 230-E for et område til lokalt 
erhverv og en dagligvarebutik ved Kattegatvej og Kommuneplantillæg nr. 
10/05.  
  
Formålet med lokalplanen er, at 
  

•       fastlægge områdets anvendelse til lokalt erhverv 
•       skabe mulighed for indenfor lokalplanområdet, at etablere 

pladskrævende udvalgsvarebutikker, værksteds- og 
servicevirksomheder samt en dagligvarebutik 

•       sikre, at ny bebyggelse gives et ensartet udseende med hensyn til 
arkitektur, materialevalg og bygningshøjder 

  
Forvaltningens bemærkninger: 
Området er omfattet af et byzoneareal lokalplanlagt til lokalt erhverv. 
Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at kunne opføre en 
dagligvarebutik i området.  
  
Skagen Kommune har med vedtagelse af Kommuneplan 2005 bestemt, at 
der i det lokale erhvervsområde ved Kattegatvej kan etableres én 
dagligvarebutik på op til 1.500 m2. Området indgår i Kommuneplan 2005 for 
Skagen som en del af byens centerstruktur. For at muliggøre 
dagligvarebutikken er der udarbejdet et kommuneplantillæg. 
  
En indledende miljøscreening har vist, at det ikke er sandsynligt, at planen 
vil have væsentlig indvirkning på miljøet.  
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•       forslag til Lokalplan nr. 230-E og Kommuneplantillæg nr. 10/05 
fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2007 til den 
2. maj 2007 

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. februar 2007  

Inger Støtt deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Anders Starberg Pedersen. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 14 B1 Forslag til lokalplan 230-E, dateret februar 2007.pdf 
 070221 pkt 14 B2 Cowirapport, dateret 26. september 2006.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Lokalplan nr. 230-E for et område ved Kattegatvej og 

Kommuneplan nr. 10/05, dateret februar 2007 
PMU/ØU 

2.  Cowirapport, dateret 26. september 2007  PMU/ØU 
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Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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15. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 226 -B og 
Kommuneplantillæg nr. 05/05 for et område ved Nedre  
Mosevej, Skagen  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 61812 

Sbh: TF/laly 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Forslag til Lokalplan nr. 226-B for et område til åben-lav boligbebyggelse 
ved Nedre Mosevej og Kommuneplantillæg nr. 05/05 har været offentligt 
fremlagt i perioden fra den 11. oktober til den 6. december 2006. 
  
Formålet med lokalplanen er, at 
  

•       overføre et areal fra landzone til byzone 
•       fastlægge den fremtidige arealanvendelse til åben-lav 

boligbebyggelse med helårsboliger 
•       sikre, at ny bebyggelse i arkitektur, materialevalg og farver udformes 

således, at den i sammenhæng med nabobebyggelserne udgør en 
harmonisk helhed 

  
Forvaltningens bemærkninger: 
Der er ikke indkommet indsigelser i offentlighedsperioden, men Skagen 
Fjernvarmeværk og Naturgas Midt Nord ønsker præciseret, at den i 
redegørelsen angivne type af kollektiv varmeforsyning som 
fjernvarmeforsyning ikke er fastlagt, idet der ikke foreligger et godkendt 
projekt herfor.  
  
Der er taget højde herfor i lokalplanens bestemmelser, idet disse blot 
henviser til, at området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning i henhold 
til varmeplanen for Skagen Kommune, hvilket bør tilrettes i redegørelsen. 
  
Indstilling  

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•       Lokalplan nr. 226-B og Kommuneplantillæg nr. 05/05 vedtages 
endeligt med den af forvaltningen anbefalede ændring 

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. februar 2007  

Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Anders Starberg Pedersen. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 15 B1 Vedtagelse af lokalplan 226-B og Kommuneplant..., 
dateret oktober 2006.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Lokalplan nr. 226-B og Kommuneplantillæg nr. 05/05 ved 

Nedre Mosevej, Skagen 
PMU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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16. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 08.08.01, 
udsigtsboliger "Lykkesminde", Købstrupvej 21 i 
Frederikshavn og Kommuneplantillæg nr. 79  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 514597 

Sbh: TF/men 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling  

Forslag til Lokalplan nr. 08.08.01 for udsigtsboliger ved ”Lykkensminde” har 
været offentliggjort i perioden fra den 11. oktober 2006 til den 6. december 
2006. Dette har givet anledning til 4 skriftlige bemærkninger, som fremgår af 
vedlagte bemærknings-/indsigelsesnotat. Bemærkningerne omhandler i 
hovedtræk: 
  

1.    Amtet ikke har gjort indsigelse eller haft bemærkninger til 
planforslaget 

2.    Et ønske fra omkringboende om at lukke Købstrupvej for 
gennemkørende trafik mellem ejendommene Lykkensminde og 
Købstrup, inden udbygningen af lokalplanområdet igangsættes  

3.    Et ønske fra de nærmeste naboer i Kilden om at rykke de tre 
vestligste huse inden for lokalplanområdet længere mod øst samt at 
sikre, at den højeste kote på byggeriet minimeres 

  
Efter indsigelsesfristens udløb er der opstillet galger med vandrette, 
tværgående brædder til illustration af byggeriets maksimale højde, og der 
har der været afholdt møder med repræsentanter fra Kilden, hvor byggeriets 
højde blev drøftet.  
  
Drøftelserne har ført til, at der er indgået aftale imellem bygherre og 
indsigere om at sænke den maksimale kote på byggeriet med 1 meter samt 
ændre den vestligste byggelinje på de tre vestligste grunde fra 2,5 til 5 m fra 
skel.  
  
Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med de forslag til ændringer, 
der er beskrevet i bemærknings-/indsigelsesnotatet.  
  
Miljøkonsekvenser: 
Der er mindrebetydende/ubetydelige miljøkonsekvenser. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. 08.08.01 
for udsigtsboliger ved ”Lykkensminde” og Kommuneplantillæg nr. 79 
vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der er beskrevet i 
bemærknings-/indsigelsesnotatet  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. februar 2007  

John Christensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Anders Starberg Pedersen. 
  

Bilag  Fordeling  
1. Ajourført lokalplan på baggrund af indkomne indsigelser PMU/ØU 
2. Kommuneplantillæg nr. 79 PMU/ØU 
3. Bemærknings/indsigelsesnotat for Lokalplanforslag 08.08.01, PMU/ØU 
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Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 16 B1 Ajourført lokalplan 08.08.01, udsigtsboliger.pdf 
 070221 pkt 16 B2 Kommuneplantillæg nr. 79.pdf 
 070221 pkt 16 B3 Bemærknings- indsigelsesnotat, dateret januar 

2007.pdf 
 070221 pkt 16 B4 Kopi af indsigelser, dateret 5. december 2006.pdf 
 070221 pkt 16 B5 Bygherres bemærkninger til indsigelserne, dateret 3. 

januar 2007.pdf 
 070221 pkt 16 B6 Referat fra udvalgsprotokol den 10. december 

2006.pdf 

dateret januar 2007 
4. Kopi af indsigelser, dateret 5. december 2006 PMU/ØU 
5. Bygherres bemærkninger til indsigelserne, dateret 3. januar 

2007 
PMU/ØU 

6. Referat af udvalgsprotokol den 10. december 2006 PMU, ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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17. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 til 
Kommuneplan 2005-2017 for et mindre justering af 
erhvervsområdet ved Tranåsvej, Sæby  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567162 

Sbh: TF/ibha 

  
Besl.komp: PMU/ØU/BR  

Sagsfremstilling  
Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005-2017 for Sæby har været 
fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Kommuneplantillæg nr. 5 er udarbejdet i 
forbindelse med salg af et mindre areal på ca. 1.127 m² til virksomheden 
Haarde Staal. Arealet var udlagt til offentligt område. Kommuneplantillægget 
reviderer Kommuneplan 2005 – 2017 således, at rammeområde E.4.25 
udvides en lille smule, og rammeområde O.4.65 tilsvarende indskrænkes.  
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  

•       Plan- og Miljøudvalget godkender kommuneplantillægget 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. februar 2007  

Sagen fremsendes til byrådets endelige godkendelse med anbefaling. 
  
Fraværende: Anders Starberg Pedersen. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 17 B1 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005-2017, sæby, 
dateret februar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1.  Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2005 – 2017 for Sæby, dateret februar 

2007 
PMU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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18. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for  
Teknisk Udvalgs budgetområde 2007  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564868 

Sbh: TF/jaa 

  
Besl.komp: TU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Sammenlægningsudvalget vedtog på møde den 11. oktober 2006 budgettet 
for 2007. 
På investeringsoversigten er rådighedsbeløb anført under Teknisk Udvalgs 
budgetområde for henholdsvis Teknisk Udvalg, Kloakforsyningen, 
Varmeforsyningen og Vandforsyningen, som ønskes frigivet.  

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 blev der indarbejdet afledte 
driftsudgifter for anlægsarbejder i driftsrammerne for 2007 og efterfølgende 
år. 
Samlede udgiftsbeløb: 
  

                                                                             
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•       Teknisk Udvalgs forslag til renoverings- og anlægsopgaver for 2007 
medsendes sagen til byrådet 

•       Ved Vand-, Varme- og Kloakforsyningens overgang til 
aktieselskaber, vil midler blive overført til selskaberne 

•       Byrådet anmodes om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til 
følgende anlægsarbejder 

  
Teknisk Udvalg skattefinansieret  

Teknisk Udvalg        udgift 38.437.000 kr. 
Kloakværket  udgift 29.621.000 kr. 
Vandforsyningen udgift    6.101.000 kr. 
Øvrig forsyningsvirksomhed, 
varme og el 

udgift   
 8.504.000 kr. 

I alt udgift 82.663.000 kr. 

Diverse anlægsprojekter i 1000 kr. 

Offentlige toiletter  1.800 

P-plads ved Iscenter Nord  400 

Diverse anlægsprojekter i alt 2.200 

Byggemodninger   

Ved skicenter 1.029 

Cronborgvej Nord 684 

Ved Sandholmen, forlængelse af Nordhavnsvej 200 

Byggemodninger i alt 1.913 

Vejanlæg i forbindelse med byggemodning   

Vej nord om Odinsvej i Skagen 1.225 

Vejanlæg i forbindelse med byggemodning, i alt 1.225 

Vejanlæg   

Matrikulære berigtigelser i Sæby 163 

Bøjlevejen i Skagen 5.513 

Vejanlæg i alt 5.677 
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Teknisk Udvalg forsyningsvirksomhederne  

Byformål   
Områdefornyelse i Frederikshavn 4.717 

Bygningsfornyelse i Frederikshavn 869 

Gadebelysning i Sæby 235 

Plads ved Lystbådehavnen i Skagen 1.532 

Byformål i alt 7.352 

Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 685 

Offentlige formål i alt 685 

Aktivitetsområde Bangsbo 908 

Renovering af belæg og bygninger på Sæby Havn 2.399 

Sæby Havn, renovering af belægning 459 

P-plads og Klitter, Grenen 1.021 

Kystfodring i Skagen 800 

Rekreative anlægsopgaver i alt 5.588 

Renoveringsopgaver   

Koordinerede belægningsrenoveringer 10.510 

Vej- og fortovsrenovering efter kloaksanering i 
Sæby 

562 

Vejvandsystem renovering efter kloaksanering i 
Sæby 

368 

Gadelys efter kloaksanering i Sæby 265 

Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 511 

Vejafvanding Bankekområdet i Skagen 306 

Renoveringsopgaver i alt  12.521 

Trafiksikkerhedskampagner i Sæby 51 

Trafiksikkerhedsarbejder i alt 51 

Kystsikring/havn   

Sæby Sydstrand 225 

Sæby Havn, Forundersøgelse af havneprojekt 500 

Aalbæk Havn, projektundersøgelse 500 

Kystsikring i alt  1.225 

Teknisk Udvalg i alt 38.437 

Kloakforsyningen:  i 1000 kr. 
Koor. Kloakrenoveringer i Frederikshavn 9.176 
Kloak, anlæg og renovering i Skagen 2.066 
Pumpestationer, omlægning og renovering i Skagen 2.066 
Regnvandssystem i Skagen 1.033 
Kloak, anlæg og renovering i Sæby 11.140 
Detailkloakker i Sæby 1.000 
Byggemodning kloak i Sæby 3.140 
Kloakforsyningen (inkl. tilslutningsbidrag)  29.621 
Vandforsyningen    
Koordinerede ledningsarbejder 6.101 
Vandforsyningen i alt  6.101 
Øvrig forsyningsvirksomhed    
Varmeforsyningen, koordinerede ledningsarbejder 7.904 
Elforsyning i Sæby 600 
Øvrig forsyningsvirksomhed i alt  8.504 
Forsyningsvirksomhederne i alt  44.226 
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Beslutning - Teknisk Udvalg 1. februar 2007  

Indstillingen tiltrædes, idet opmærksomheden henledes på den økonomiske 
afklaring ved vand- varme- og kloakforsyningens overgang til 
aktieselskaber. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 18 B1 Forslag til anlægs- og renoveringsopgaver, dateret 
januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Forslag til renoverings- og anlægsopgaver 2007, dateret janusr 

2007 
TU/ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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19. Frigivelse af midler til Mungo Park teaterfestival forår 
2007 
  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 519304 

Sbh: BKF/jd 

  
Besl.komp: KFU/ØU 

Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommune og Mungo Park Teateret – Allerød, har indledt 
samarbejde i forlængelse af den satsning, der i kommunen er gjort vedr. 
etablering af Ambitionsfabrik og udvikling af projekt Ungwelt. I forlængelse 
af denne satsning er der skabt et tæt netværkssamarbejde til kreative 
miljøer i Danmark. 
  
Et af de helt centrale udviklingsmiljøer på det eksperimenterende 
teaterområde er teateret Mungo Park fra Allerød. Gennem besøg og fælles 
dialog er indledt et samarbejde mellem kommunen og teateret, hvis første 
konkrete udtryk er ideen om en teaterfestival i foråret. 
  
Samarbejdet er et målrettet led i udviklingen af kreative miljøer i 
Frederikshavn – miljøer, som indgår i en kæde af kreative miljøer i 
Danmark. Gennem dette samarbejde skal skabes arbejdspladser i 
oplevelsesområdet. 
  
”En fremtid med 5 – 8 professionelle teaterfolk i Frederikshavn.” 
  
Arbejdspladser af denne type kræver sammenhæng med andre kreative 
miljøer på det nationale og internationale niveau – for dermed klart at 
signalere kvalitet i de kunstneriske valg og arbejdsmetoder. 
  
Som det fremgår af vedlagte projektskitse, kunne dette projektsamarbejde 
symbolisere ”den nyttige opdagelsesrejse” også Frederikshavn Kommune 
skal ud på i de kommende år. 
  
Kvalitet i oplevelser – kvalitet i samtalerne mellem borgere – vil være det 
centrale udgangspunkt for Mungopark Festival 2007 i Frederikshavn. 
  
Projektet har som hovedformål to væsentlige sigtepunkter – først og 
fremmest at give borgere i Frederikshavn Kommune nogle unikke 
teateroplevelser – dernæst gennem udvikling af workshops at understøtte 
de mødefelter, der de senere år et skabt mellem erhvervsliv, kommune og 
uddannelsesinstitutioner. 
  
Der vedlægges idéskitse til projektet. 
  
Frederikshavn Kommune forpligter sig til at stille faciliteter til rådighed samt 
at disponere en bevilling til det videre planlægningsarbejde. Der skal i 
planprocessen etableres et endeligt budget for projektet, og det endelige 
omfang og plan for praktisk gennemførelse af festivalen skal udvikles. 
Festivalen kan placere aktiviteter i Sæby, Skagen og Frederikshavn. 
  
Det forventes, at der skal disponeres en økonomisk ramme på 150.000 kr. 
til festivalen.  
  
Derudover skal Frederikshavn Kommune skabe grundlaget for en aktiv 
markedsføring af festivalen – det anbefales, at Økonomiudvalget ansøges 
om støtte til dette. Det anslås, at der skal disponeres 100.000 kr. til 
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markedsføring og gennemførelse af workshops. 
  
Frederikshavn Kommunes projekt- og kommunikationsafdeling inddrages i 
udviklingen af projektet. 
  
Det anbefales, at der etableres samarbejde/dialog med de eksisterende 
teatertilbud i Frederikshavn Kommune i forbindelse med festivalen. 
  
Festivalen gennemføres i uge 16 (april), 2007. 
  

Indstilling  

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
  

•       Kultur- og Fritidsudvalget disponerer 150.000 kr. til festivalen 
•       ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på 

tilskud til markedsføring af projektet 
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2 007 
Godkendt. 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 19 B1 Oplæg til Mungo Park teaterfestival forår 2007.pdf 
 070221 pkt 19 B2 Mungo Park Grundlovaf 18. december 2006.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Oplæg til Mungo Park teaterfestival forår 2007 af 12. december 

2006 
KFU/ØU 

2. Mungo Park Grundlov af 18. december 2006 KFU/ØU 
3.  Mungo Park Teaterfestival, markedsmæssige overvejelser, 

dateret 15. februar 2007 - lukket 
ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 60.000 kr. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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20. Ansøgning om støtte til international dokumentarfil m om 
Skagenmalerne  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562418 

Sbh: BKF/chcr 

  
Besl.komp: KFU/ØU 

Sagsfremstilling  
Nordisk Film arbejder på at skaffe finansiering til en international film om 
Skagenmalerne til DR1. Filmen søges desuden solgt til Sveriges Televison, 
Norges Radio Kasting og Finnish Broadcasting Compagni. 
  
Nordisk Film har søgt flere fonde, og der opnået en støtte på støtte på 
2.990.000 kr. af et budget på 5.747.070 kr. Desuden regnes med indtægter 
på salg, så der foruden egenfinansiering i øjeblikket mangler 663.295 kr. for 
at nå det ønskede beløb. 
  
Nordisk Film er tidligere lykkedes med lignende store produktioner som ”En 
Kongelig Familie” og ”Karen Blixen – en fantastisk skæbne” og fortæller, at 
filmene forøger besøgstallet på Amalienborg Museet og Rungstedlund 
Museet betragteligt. 
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
  

•       sagen drøftes 
•       der optages dialog med Økonomiudvalget af hensyn til projektets 

markedsføringsmæssige værdi 
  

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 3. januar 2 007 
Ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. 

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på støtte til 
markedsføring. 

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 20 B1 Ansøgning om støtte til film om Krøyer...., dateret 15. 
december 2006.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Ansøgning om støtte til film om Krøyer og Skagensmalerne bilagt 

finansieringsplan samt brev fra Bikubenfonden , dateret 15. 
december 2006 

KFU/ØU 

2. International dokumentarfilm Skagensmalerne, markedsmæssige 
overvejelser, dateret 15. februar 2007 – lukket 

ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 50.000 kr. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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21. Ansøgning om tilskud til afholdelse af 
miniblomsterfestival v/forbrugermessen "Forår 2007"  i 
Aalborg  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 564436 

Sbh: BKF/anjo 

  
Besl.komp: KFU/ØU Sagsfremstilling  

I forbindelse med forbrugermessen ”Forår 2007” i Aalborg Kongres og 
Kulturcenter i perioden 23. marts – 25. marts 2007 er styregruppen bag 
Blomsterfestivalen blevet tilbudt at lave en minifestival som en forårs 
appetitvækker på pladsen foran Aalborg Kongres og Kulturcenter. 
  
Lejen af det store område vil blive udlignet med lejen af vores pavilloner ud 
fra devisen noget for noget. Mandetimer/arbejdskraft vil selvfølgelig være på 
100 % frivilligt basis. 
  
Styregruppen bag blomsterfestivalen søger om et beløb på 30.000 kr. til: 
  

-        transport af pavilloner 
-        markedsføringsmateriale, der passer ind i udstillingen 
-        dekorationer 
-        præmie til publikumskonkurrence 

  
Blomsterfestivalens årlige budget på 75.000 kr. kan ikke bære denne 
yderligere udgift. 
  
Det vil være en fantastisk chance for en flot markedsføring af Frederikshavn 
Kommune og de tiltag, der hvert år trækker tusindvis af mennesker til byen. 
Det oplyses fra initiativtagernes side, at antallet af gæster forventes at ligge 
på omkring 30.000, og at TV2 Nord med Per Jensen og Henrik Arildskov, 
DR Nordjylland og 24 Nordjyske er aktive deltagere på hele messen.  
  
Indstilling  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes  
  
Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 7. februar 2007 
Oversendes til Økonomiudvalget. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 070221 pkt 21 B1 Budget til miniblomsterfestival.pdf 
 070221 pkt 21 B2 Ansøgning om tilskud til miniblomsterfestival, dateret 

26. januar 2007.pdf 

Bilag  Fordeling  
1. Budget til miniblomsterfestival (ED564470) KFU/ØU 
2. Ansøgning om tilskud til miniblomsterfestival 2007, dateret 26. 

januar 2007  
KFU/ØU 

3. Projektfremstød i Aalborg for lokal festival, markedsmæssige 
overvejelser, dateret 15. februar 2007 – lukket 

ØU 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Der ydes via kontoen for markedsføring et tilskud til projektet på 10.000 kr. under 
forudsætning af minifestivalens gennemførelse. 
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Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 

Page 32 of 36Bilag

23-07-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Oekonomiudvalget_665_21-02-2007_390....



        

22. Lejemål til Sundhedsafdelingens 
genoptræningsopgaver  

  

  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567282 

Sbh: SSF/jk 

  
Besl.komp: SUU/ØU/BR 

Sagsfremstilling  
Blandt de områder, som kommunerne pr. 1. januar 2007 har overtaget det 
fulde ansvar for, er den genoptræning, som ikke foregår under 
indlæggelse. 
  
Det er nødvendigt med yderligere lokaler for at løse denne opgave. 
Sundhedsudvalget har taget højde herfor i forbindelse med udarbejdelsen 
af budget for 2007, idet der er afsat midler til betaling af husleje.  
  
I Frederikshavn er de ønskede lokaler fundet centralt i byen. Arealet udgør 
800 m2, og den årlige husleje er aftalt til 400.000 kr. Det er hensigten, at 
lejemålet skal være midlertidigt (5 år), idet denne periode vil blive anvendt 
til skaffe det nødvendige grundlag for vurdering af det langsigtede 
lokalebehov.  
  
En kommune må gerne indgå aftale om leje af lokaler. Ifølge gældende 
regler skal kommunen i sådanne tilfælde deponere et beløb svarende til 
det lejedes værdi eller alternativt nedskrive sin låneramme med et 
tilsvarende beløb. Ejendomsværdien for det lejede er på 2,9 mio. kr.  
  
Som også forudsat i budgetfasen er der sendt ansøgning til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet om dispensation for deponeringskravet, idet der er 
henvist til, at lokalebehovet er nødvendiggjort af de nye opgaver, som 
kommunen har overtaget.  
  
Imidlertid er det hensigtsmæssigt, hvis der allerede nu kan indgås aftale 
om en flerårig leje af de omtalte lokaler, hvorfor Sundhedsudvalget 
anmoder byrådet om at reservere 2,9 mio. kr. af sin låneramme til formålet. 
Frederikshavn Kommune har endnu ikke udnyttet hele sin låneramme.  
  
Hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet efterfølgende meddeler 
dispensation for deponeringskravet, vil lånerammen ikke blive belastet. 
  
Socialforvaltningen har indhentet udtalelse fra Økonomisk Afdeling vedr. 
eventuel uudnyttet låneramme: 
Investeringerne på Skagen Havn i nye anlæg i 2006 og 2007 forventes at 
give en uudnyttet låneramme på mellem 15 og 42 mio. kr. Den præcise 
størrelse af den uudnyttede låneramme afhænger af tidspunktet for 
havnens låneoptagelse (før eller efter 31. marts 2007) og af størrelsen på 
havnens låneoptagelse.  
Der er lagt beslag på 5,1 mio. kr. af den uudnyttede låneramme til 
Colosseumbygningen jf. sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning, 
samt ved byrådets beslutning af 24. januar 2007, yderligere 5,6 mio. kr. til 
henholdsvis dagbeskæftigelsen for voksne udviklingshæmmede og 
socialpsykiatrien.  
Der er dermed uudnyttet låneramme, således at det ikke er nødvendigt at 
deponere. 
  
Indstilling  
Det indstilles, at Sundhedsudvalget anmoder byrådet om at reservere kr. 
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2,9 mio. af lånerammen i 2007, således at der nu kan indgås aftale om leje 
af de omtalte lokaler, uanset at Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu 
ikke har afgjort ansøgningen om deponeringsfritagelse. 
  
Beslutning - Sundhedsudvalget 6. februar 2007  

Anbefales som indstillet, dog således at lejemålet ophører pr. 31. 
december 2010. 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser, at det omtalte lejemål findes i bygningen 
”Phønix”, Nytorv 3A+B, 9900 Frederikshavn. 

Beslutning - Økonomiudvalget den 21. februar 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 

Fraværende: Peter Nielsen, Hans Jørgen Kaptain og Ole Rørbæk Jensen m/afbud 
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23. Leasingfinansiering af 9 køretøjer  

  

  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  

  
Besl.komp:  

Page 35 of 36Bilag

23-07-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Oekonomiudvalget_665_21-02-2007_390....



Mødet hævet, oplæst kl. 17:30 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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