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1. Foroffentlighedsfase for projektændringer ved 
udvidelse af Frederikshavn Havn 

 

Sagsfremstilling 

Der blev ultimo 2014 vedtaget Lokalplan, kommuneplantillæg og 

VVM/Miljørapport, der muliggør den ønskede udvidelse af Frederikshavn 

Havn.  

  

I forbindelse med at havnens udbud af etableringen af den 1. etape af 

opgaven blev foretaget som et funktionsbaseret udbud blev det igennem 

udbuddets faser tydeligt, at de tilbud, der indkom på etableringen af den 1. 

etape, indeholdt et anderledes design af havnen, end det der er 

indarbejdet i lokalplanen fra 2014. Det blev samtidig klart, at såfremt 

uddybningsarbejdet kunne foregå i en længere tidsperiode om året, ville 

omkostningerne til mobilisering af det anvendte udstyr blive langt mindre. 

  

Som en følge af de ovenstående forhold blev der af Trafikstyrelsen og 

kommunen foretaget en foreløbig vurdering af de forventede ændringer og 

det blev af kommunen konkluderet, at ændringerne af projektets 1. etape 

ville kræve udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Det blev 

samtidig konkluderet, at ændringerne forventeligt kunne foretages indenfor 

rammerne af den allerede udarbejdede VVM-/Miljørapport.  Den samlede 

havneudvidelse efter gennemførelse af alle etaper forventes at få omtrent 

samme arealmæssige omfang og udstrækning som angivet i lokalplan 

FRE.H.14.08.02 og den tilhørende VVM-redegørelse/miljørapport vedtaget 

i 2014.  

For at give optimale forhold i den eksisterende havn, ved at minimere 

bølgeuro, overvejer Frederikshavn Havn at justere placeringen af 

sydmolen. Dette kan der indarbejdes mulighed for i forslaget til 

kommuneplantillæg.  

  

Frederikshavn Havn har nu indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S om 

etableringen af havnen.  

  

Der er i tilknytning til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 

ændringerne afholdt forudgående offentlighedsfase for projektet efter 

Planlovens § 23c. Foroffentlighedsfasen blev afholdt i perioden fra den 2. 

oktober til den 16. oktober 2015. Udvalget blev orienteret om afholdelsen 

af foroffentlighedsfasen på mødet den 6. oktober 2015. I forbindelse med 

foroffentlighedsfasen er der indkommet bemærkninger fra 

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn. Foreningen opfordrer i 

sit høringssvar til, at de stenrevsarealer, der fjernes ved det samlede 

havneudvidelsesprojekt genetableres på en anden placering i deres fulde 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/25608 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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udstrækning. Foreningen fremsatte i forbindelse med udarbejdelsen af 

lokalplan sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund de samme 

synspunkter. 

  

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-/miljørapporten, der blev 

udarbejdet i tilknytning til lokalplan FRE.H.14.08.02 ”Udvidelse af 

Frederikshavn Havn” foretaget vurderinger af påvirkningen af 

stenrevsarealer i området. Det er i denne forbindelse vurderet, at der vil 

udvikle sig nye stenrevshabitater på stenkastningerne til de nye moler. 

Dette vil kompensere for en del af de stenrev som tildækkes ved 

havneudvidelsen. Der er desuden i anlægstilladelsen til projektet stillet 

vilkår om at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved 

en kombinering af flytning af sten og ved etablering af stenrevshabitater på 

moler og stensætninger.  

  

Det er Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed for så vidt angår 

ændringerne på søterritoriet og Trafik-og Byggestyrelsen, der er 

myndighed, for så vidt angår hvilke krav, der stilles i forbindelse med 

reetablering af stenrevsarealer. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at det overfor Trafik- og Byggestyrelsen og 

Kystdirektoratet anbefales, at der i anlægstilladelsen til projektet skal stilles 

krav om, at det nuværende areal med stenrevshabitater opretholdes ved 

en flytning eller udlægning af sten kombineret med etablering af 

stenrevshabitater på moler og stensætninger. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. november 2015 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: Mogens Brag. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 25. november 2015 

Anbefales. 

 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2015 

Godkendt. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 

 

Bilag 

Bemærkninger fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn (dok.nr.183899/15) 
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2. Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg for 

projektændringer ved udvidelse af Frederikshavn 

Havn – første etape 
 

Sagsfremstilling 

Sagen behandles i forlængelse af dagsordenspunkt nr. 1 

”Foroffentlighedsfase for projektændringer ved udvidelse af Frederikshavn 

Havn”.  

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 

projektændringerne. Planerne er udarbejdet på baggrund af et ønske fra 

Frederikshavn Havn om at justere udformningen af den oprindeligt 

planlagte udvidelse af havneområdet, således at det er muligt at realisere 

den 1. etape af havneudvidelsen i overensstemmelse med den kontrakt, 

havnen har indgået med Per Aarsleff A/S. 

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 

projekttilpasningerne til udvidelsens etape 1. Samtidig er der foretaget en 

VVM-screening af det anmeldte havneudvidelsesprojekt og der er i 

samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen, der er myndighed for 

søterritoriet gennemført en miljøscreening af lokalplan og 

kommuneplantillæg i forhold til den VVM/Miljørapport, der blev vedtaget i 

2014 som grundlag for den samlede havneudvidelse. 

  

Link til VVM-/Miljørapport fra 2014: Udvidelse af Frederikshavn havn 

  

Det er i den forbindelse konkluderet, at de foretagne ændringer i projektet 

ikke medfører krav om udarbejdelse af ny VVM-redegørelse/Miljørapport, 

idet ændringerne ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektets 

påvirkning af miljøet. Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes ny VVM-

redegørelse/Miljørapport træffes både af Frederikshavn Kommune og 

Trafik- og Byggestyrelsen og skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist. 

Trafik- og Byggestyrelsen har i øjeblikket ansøgningen i høring hos en 

række myndigheder. Når høringen er tilendebragt og der er truffet 

afgørelse, vil denne blive offentliggjort med 4 ugers klagefrist. 

  

I kraft af at udvidelsesarbejdet vil blive foretaget over hele kalenderåret, vil 

badevandet på de nærliggende strande kunne blive grumset i 

badesæsonen på grund af sedimentspild fra arbejdet. Der vil alene blive 

tale om visuelle forhold, idet vandet ikke vil indeholde stoffer som 

sundhedsmæssigt er problematiske i forhold til badningen. 

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/25608 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

http://frederikshavn.dk/Dokumenter%20til%20mappevisning/Udvidelse%20af%20Frederikshavn%20Havn/Endelig%20VVM%20med%20milj%C3%B8rapport_FrHavn%20Havn_23052014.pdf
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Efter vedtagelsen og offentliggørelsen af lokalplan og kommuneplantillæg 

skal der meddeles ny anlægstilladelse (Trafik og Byggestyrelsen) og VVM-

tilladelse (Frederikshavn Kommune). 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 og 

kommuneplantillæg 15.11 fremlægges i 8 ugers offentlig høring.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 25. november 2015. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: Mogens Brag. 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 25. november 2015. 

Anbefales. 

 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2015. 

Godkendt. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 

 

 

Bilag 

Lokalplan FRE.H.14.08.03 og KPT 15.11 (dok.nr.187384/15) 

Screeningsskema - Projektændringer - udvidelse af Frederikshavn 

Havn.pdf (dok.nr.187953/15) 
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3. Sammenlægning af Beredskabet 
 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen traf den 27. maj 2015 principbeslutning om 

deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til 

varetagelse af beredskabsopgaverne. 

  

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab 

fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om 

virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det 

indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger 

rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om 

virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af 

medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab. 

  

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der 

udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands 

Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage 

stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 

30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed 

foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere 

forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015. 

  

Interessenter og ejerforhold 

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner. 

  

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt 

på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. 

januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med 

interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.  

  

Organisering 

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er 

interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles 

beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med 

beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én 

politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til 

bestyrelsen/beredskabskommissionen. 

  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden 

følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra 

vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32403 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: abar 

 Besl. komp: BR 
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Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. 

  

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle 

interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, 

opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede 

dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige 

dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt 

ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle. 

  

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med 

forskellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og 

medarbejderrepræsentanter. 

  

  

  

Økonomi 

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber 

reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et 

besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab. 

  

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser: 

  

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)  

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil 

omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte 

interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes 

eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at 

omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.  

  

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at 

hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er 

forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den 

pågældende kommune. 

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 

2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der 

sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de 

faktiske omkostninger afviger herfra. 

Fase 2 (1. januar 2018- )  

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en 

omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt 

korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte 

interessentkommuner. 
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De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, 

kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som 

bliver i kommunerne.I det omfang beredskabets operative del skal have 

råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje 

ud fra markedsprincipper.  

  

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med 

mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til 

det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er 

forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og 

beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet 

aftales. 

  

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver 

og passiver. 

  

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav 

på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til 

interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive 

eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den 

udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til 

interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative 

nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive 

udligningskonto. 

  

Det videre forløb 

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter 

godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos 

Statsforvaltningen. 

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, på baggrund af Borgmestergruppens 

anbefaling, at byrådet godkender at 

1. der per 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 

deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,  

2. ejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne 

pr. 1. januar 2015, 

3. vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes, 

4. kommunens repræsentant udpeges til 

bestyrelsen/beredskabskommission, 

5. åbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse 

godkendes 
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6. øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages 

med mandskab og materiel til det nye beredskab i en toårig 

periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget. 

7. der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2015 

Byrådets flertal godkender indstillingen. 

 

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde idet han mener, at det vil medføre øget 

centralisering og urbanisering, der vil betyde dårligere service og tab af 

arbejdspladser i Frederikshavn Kommune. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 

 

Bilag 

Punkt på byrådsdagsorden Sammenlægning af beredskabet - d-Nordjyllands Beredskab-

Udkast til vedtægter-151012.pdf (dok.nr.187348/15) 

Punkt på byrådsdagsorden Sammenlægning af beredskabet - Bilag til vedtægter Notat 

3.2.pdf (dok.nr.187340/15) 

Punkt på byrådsdagsorden Sammenlægning af beredskabet - d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 

4 2 til vedtægter.pdf (dok.nr.187341/15) 

Punkt på byrådsdagsorden Sammenlægning af beredskabet - d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 

4.3 til vedtægter-151012.pdf (dok.nr.187346/15) 

Punkt på byrådsdagsorden Sammenlægning af beredskabet - d-Nordjyllands Beredskab-Bilag 

4 5 til vedtægter-151012.pdf (dok.nr.187343/15) 
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4. Ændring af styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2016 
 

Sagsfremstilling 

Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd foreslås ændret med 

baggrund i de politiske beslutninger, der er vedtaget i forbindelse med 

overførsel af det kommunale beredskab til det nordjyske beredskab. 

  

Kapitel VI i styrelsesvedtægten vedrørende Beredskabskommissionen skal 

udgå som følge af beslutningen herom. 

  

Hertil foreslås der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i 

styrelsesvedtægten.  

Ændringer fremgår af vedlagte bilag (rød markerer slettelser og blå 

markerer tilføjelser). 

Såfremt ændringer vedtages vil den nye styrelsesvedtægt træde i kraft pr. 

1. januar 2016 

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender de nævnte ændringer, 

således at Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter.  

  

Såfremt ændringerne godkendes, sendes sagen til 2. behandling på 

næstkommende møde i Byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 24. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2015 

Godkendt. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 

 

Bilag 

Styrelsesvedtægt pr 30102015 - med ændringsforslag (dok.nr.179078/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/7195 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: phjc 

 Besl. komp: BR 
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5. Orientering om strategi og handlingsplan for 

Business Region North Denmark (BRN) 
 

Sagsfremstilling 

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland etablerede pr. 1. januar 

2015 et nyt samarbejde Business Region North Denmark – fælles om 

vækst og udvikling. Formålet med samarbejdet er ved fælles erhvervspolitisk 

indsats at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland samt at understøtte 

fremtidig jobskabelse indenfor de fem indsatsområder i BRN: 

 Erhvervsudvikling og jobskabelse 

 Turisme 

 Kvalificeret arbejdskraft 

 Infrastruktur 

 Internationalt samarbejde  

  

Business Region North Denmark – BRN – er kommet godt fra start med stor 

synlighed både lokalt/regionalt og nationalt og et højt aktivitetsniveau. 

Bestyrelsen for BRN har i juni 2015 godkendt Strategi- og handlingsplan 2015-

2016 som ramme for aktiviteterne de kommende år. For at gøre det åbent og 

nemt ligger alle informationer, dagsordener, referater, handlingsplaner m.m. 

mere digitalt på følgende internetadresser. 

  

BRN kan følges på http://www.businessregionnorthdenmark.dk og på 

LinkedIn/BRN 

  

Strategi og handlingsplanen er opbygget med et indledende og afsluttende 

opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem 

indsatsområder i BRN: 

  

For hvert af indsatsområderne beskrives potentialer, udfordringer og mål for 

indsatsen på venstre side i planen og de konkrete temaer på højre side. 

Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de 

indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af 

BRN.  

  

Den konkrete indsats i form af projekter mv. beskrives løbende og opdateres i 

et projektkatalog. Projektkataloget findes via 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Materialer/Strategier--

vedt%C3%A6gter-mm 

Udvikling af initiativer til projektkataloget sker i tæt samarbejde mellem 

 
 Åben sag  
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kommuner/Region og Erhvervsforum med inddragelse af relevante partnere. 

  

Frederikshavn Kommune deltager aktivt i arbejdet med BRN igennem de fem 

indsatsområder og de muligheder som gives via BRN. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet tager punktet vedrørende Strategi 

og Handlingsplan til orientering.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 25. november 2015. 

Til efterretning. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 
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6. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om 

dispensation fra lovens bestemmelser om dækning 

af lejetab og fraflytningstab via dispositionsfonden 
 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om, at tab ved lejeledighed og 

fraflytninger i årene 2015 + 2016 + 2017 kan dækkes af afdelingernes 

henlæggelser i stedet for af boligforeningens dispositionsfond. 

Ansøgningen begrundes med, at dispositionsfonden med udgangen af 

2014 kun udgør 618.399 kr. - svarende til 1.205 kr. pr. lejemålsenhed. 

Den lave saldo i dispositionsfonden skyldes, at boligforeningen har været 

forpligtet til at yde kapitaltilførsel og huslejestøtte til boligforeningens 

afdeling 1 + 4 i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for området, 

som bl.a. resulterede i nedrivning af 100 almene boliger.  

I perioden 2012 til 2014 er der via dispositionsfonden ydet tilskud til 

kapitaltilførsel og huslejestøtte med i alt 2.642.112 kr.  

Alle lejemål bidrager årligt til dispositionsfonden med beløb i henhold til 

lovgivningen – for tiden 544 kr. pr. lejemålsenhed. 

Det forventes, at boligforeningens dispositionsfond med udgangen af 2017 

vil være af en størrelse, så man igen kan yde støtte til afdelingerne – dog 

stadig ikke over 2/3 af minimum. 

I § 41 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger er det anført, at 

dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved 

en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed og som ikke 

dækkes af kommunen efter bestemmelser i Lov om almene boliger m.v. 

Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af minimum pr. 

lejemålsenhed – eller særlige forhold i øvrigt taler derfor – kan 

kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af 

afdelingen. 

2/3 af dispositionsfondens minimumsbeløb svarer til 3.622 kr. pr. 

lejemålsenhed.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller – af hensyn til boligforeningens økonomi – 

at det godkendes, at Boligforeningen Nordlys’ dispositionsfond i årene 

2015, 2016 og 2017 ikke generelt dækker huslejetab og tab ved 

 
 Åben sag  
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fraflytninger i afdelingerne, men at sådanne i stedet dækkes af 

afdelingerne. 

  

Huslejetab og tab ved fraflytninger skal dog dækkes af dispositionsfonden i 

afdelinger med driftsunderskud. 

  

Dispensationen ophører såfremt den disponible del af dispositionsfonden 

inden periodens udløb overstiger minimumsbeløbet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2015 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd 25. november 2015. 

Godkendt. 

 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 
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7. Ansøgning om forlængelse af kautionserklæring 

for kassekredit til fonden MARCOD 
 

Sagsfremstilling 

Fonden MARCOD har ved brev af 21. september 2015, anmodet 

Frederikshavn Kommune om at give en kautionserklæring for fondens 

kassekredit på 2,5 mio. kr. for perioden 1. januar – 31. december 2016. 

Kautionserklæringen er en forlængelse af den afgivne kautionserklæring 

for 2015. 

  

MARCOD skriver i sin ansøgning, at fonden har opnået refinansiering for 

2016 hos Vækstforum Nordjylland, nordjyske kommuner og havne samt 

netværk. Eftersom at denne bevilling fra Vækstforum Nordjylland er 

bagudbetalt, og  derfor vil det være nødvendigt for den daglige drift, at den 

eksisterende kassekredit forlænges, således at fonden løbende kan betale 

sine regninger.  

  

Aktiviteterne i Fonden MARCOD er et formål, som en kommune lovligt kan 

give tilskud til, og der for kan der også stilles en kautionserklæring for en 

kassekredit til fonden MARCOD. 

  

Da finansieringen af udgifterne til formålet ikke kan sidestilles med en 

kommunal udgift der automatisk er låneadgang til, kan kautionserklæringen 

ikke medregnes til den kommunale låneramme. Det betyder normalt, at der 

skal deponeres et beløb svarende til kautionserklæringen. 

  

Men da kautionserklæringen kun gælder for et kalenderår og slutter den 

31. december udløser den ikke krav om deponering. 

  

I lighed med de tidligere afgivne kautionserklæringer til MARCOD, 

anbefales det, at kommunen stiller et vilkår for kautionserklæringen. 

Vilkåret er, at långiver som sikkerhed for omhandlede kassekredit 

modtager transport på tilgodehavender hos vækstforum Nordjylland – og at 

trækket på kassekreditten, og dermed kommunens garanti, på intet 

tidspunkt kan overstige det til enhver tid modsvarende tilgodehavende hos 

denne debitor, dog max 2,5 mio. kr. 

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at: 

1. der gives en kautionserklæring på 2,5 mio. kr. til Fonden 

MARCODs kassekredit. 

 
 Åben sag  
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2. der som tidligere, stilles krav om, at der for kassekreditten 

modtages transport på tilgodehavendet fra Vækstforum 

Nordjylland. 

3. kassekreditten ikke må overstige tilgodehavendet hos Vækstforum 

Nordjylland.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. november 2015 

Anbefales. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd 25. november 2015. 

Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder: Lisbeth Erlandsen. 

 

Bilag 

Ansøgning om forlængelse af kassekredit i 2016 for MARCOD - 

BrevFrhKautionforpligtelse2016-Sept2015.docx (dok.nr.179253/15) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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