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1. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.BE.04.01.01 for "Hvide 
Hus", Skagen

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på 
møderne den 30. september 2014.  
 
Forslag til lokalplan SKA.BE.04.01.01 for ”Hvide Hus” i Skagen samt 
kommuneplantillæg nr. 09.79 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 
7. oktober til den 2. december 2014. Formålet med lokalplanen er at ændre 
anvendelsen af området fra offentlige formål til bolig- og erhvervsformål.
 
Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig, 
hvilket er en neddrosling i forhold til de generelle krav 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-
lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget indsigelser til de fremlagte planforslag 
i løbet af offentlighedsfasen. Der er derfor ikke foretaget rettelser i vedlage plan i 
forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.BE.04.01.01 samt Kommuneplantillæg nr. 
09.79 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
 

Bilag
Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216190/14)
KPT.09.79(PMU13.01.15).pdf (dok.nr.216189/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11562
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.F.11.09.01, 
Hotelferielejligheder ved Aalbæk

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01 og det tilhørende tillæg 09.54 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af 70 hotelferielejligheder 
med restaurant og øvrige fællesfaciliteter, har i perioden fra den 10. juli til den 11. 
september 2013 været fremlagt til offentlig debat. De 5 indsigelser der er 
indkommet mod lokalplanforslaget er refereret og kommenteret i det 
indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen.
 
Resultatet af Frederikshavn Kommunes miljøscreening af planforslaget iht. Lov om 
Miljøvurdering af Planer og Programme: at projektet ikke er omfattet af lovens krav 
om, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering er påklaget til Miljø- og 
Naturklagenævnet. Der kan tidligst forventes en afgørelse fra Klagenævnet i marts 
2015.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.F.11.09.01 samt tillæg 09.54 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Et flertal anbefaler indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 

Bilag
Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.F.11.09.01, Hotelferielejligheder ved Aalbæk 
 (dok.nr.211698/14)
Lokalplan SKA.F.11.09.01 Hotelferielejligheder ved Aalbæk_09.12.2014.pdf (dok.nr.211767/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8291
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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3. Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 6. oktober 2014 at fremme 
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen med en bidragsafgrænsning på 500 m fra 
kystlinjen samt at igangsætte videre arbejde med detailprojektering m.v.
 
I forbindelse med detailprojekteringen er prisoverslaget blevet revideret i forhold til 
det, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg i juni 2014. 
 
Revisionen indebærer dels, at andelen af uforudseelige udgifter er faldet, men det 
indebærer også, at beløbet, der skal bruges til renovering af eksisterende høfder er 
steget, da disse høfder via besigtigelse er blevet vurderet at være i væsentlig ringere 
tilstand, end det var forudsat i projektet fra 2006. Det er endvidere vurderet, at der 
ikke er behov for yderligere skråningsbeskyttelse ved de eksisterende høfder fra 
1950, hvorfor denne post udgår.
 
I nedenstående tabel ses det nye overslag. 
 

Udgiftspost Prisoverslag 
november 2014

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
Projektering og tilsyn 499.000,-
Tekniske forundersøgelser 37.000,-
Renovering af eksisterende høfder 3.402.200,-
Skråningsbeskyttelse ved eks. 1950-høfder 0,-
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst 766.650,-
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring 3.755.200,-
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option) 129.700,-
Uforudseelige udgifter (10 %) 858.975,-
I alt 9.798.725,-

 
Kommunen skal i starten af 2015 udsende indkaldelse til borgermøde til de 
grundejere, som ligger inden for det foreslåede bidragsområde. I denne forbindelse 
skal der vedlægges et overslag over udgifterne samt forslag til disses fordeling. Det 
skal derfor afklares, om de tidligere fordelingsprincipper – som har udgangspunkt 
helt tilbage til 2008 - skal fastholdes, eller om der skal ske en justering med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.
 
I det hidtidige notat om bidragsfordeling – som var vedlagt Teknisk Udvalgs 
dagsorden i juni 2014 – fremgik følgende:
De samlede udgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,5 mio. kr. ekskl. 
moms.(inklusiv rådgivning og forundersøgelser). Heri er undtaget den optionale 
læsidesikring ved Højen Fyr, der er et privatfinansieret anlæg.
 
Udgifterne til projektets 2 nordøstlige høfder afholdes som et privatfinansieret anlæg, 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11153
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tist
 Besl. komp: TU/ØU
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hvor udgifterne på ca. 900.000 kr. dækkes af ejeren af Højen Fyr og Frederikshavn
kommune i fællesskab med 50 % til hver af parterne.
 
I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr.
Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet.
 
Herudover bidrager Frederikshavn Kommune med ca. 2,4 mio. kr. ekskl. moms til
kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende
høfder m.v.. 
 
Der opstilles 2 muligheder.

1. Fordelingsprincipperne fastholdes

2. Fordelingen af udgifter til de 2 nye høfder mod nordøst ændres med 
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.

Ad 1)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.164.077,50

Udgifter til Højen Fyr
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

564.327,50

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,00
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

4.220.320,00

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,00
I alt 9.798.725,00

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 1.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 4,2 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,6 mio. 
kr.
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Ad 2)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
 

Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

3.742.420,-

Udgifter til Højen Fyr
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

142.670,-

Tilskud fra Kystdirektoratet 500.000,-
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)

5.063.635,-

Tidligere afholdte rådgivningsudgifter 350.000,-
I alt 9.798.725,-

 
Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår 
af kortbilag 2.
 
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 3,8 mio. kr. inklusiv den del, 
som kommunen skal bidrage med som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr. 
 
Som udgangspunkt kan kommunen vælge, at alle bidragsydere skal bidrage til 
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt 
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal 
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,2 mio. 
kr.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at

1. scenarie 2 vælges, hvilket betyder, at udgifterne til de 2 nye høfder mod 
nordøst indgår i den del af det samlede anlægsbidrag, som alle grundejerne 
i bidragsområdet er med til at finansiere.

2. Teknisk Udvalg vælger at afholde udgiften til tidligere rådgivning (350.000,- 
kr.), idet kommunen valgte at opsige kontrakten med den daværende 
rådgiver.

3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at kommunens øgede andel af 
anlægsudgiften på 1.7 mio. kr. (jf. pkt. 1 og 2) afsættes på anlægsbudgettet 
for 2016, hvilket betyder at den samlede bevilling bliver på i alt 4.2 mio. kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Indstillingens pkt. 3 godkendes.

Bilag
Kortbilag 1 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217039/14)
Kortbilag 2 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217040/14)
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4. Udpegning til styregruppe for Strategisk Midtbyudvikling

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede 12. februar 2014 at igangsætte strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn og overdrage etablering og organisering af 
projektet til Plan- og Miljøudvalget.
 
Plan- og miljøudvalget godkendte d.12. november 2014 forslag om strategisk 
midtbyudvikling i Frederikshavn 
 
Der ønskes nu etableret en styregruppe med deltagelse af politiske repræsentanter 
fra relevante udvalg, herunder Økonomiudvalget.   
 
Baggrund
Som et led i at samle den kommunale administration på Frederikshavn Rådhus 
ryddes en række centralt beliggende grunde, hvilket frigør et større areal i 
midtbyen. Afsættet er således muligheden for at udvikle et større centralt 
beliggende areal i midtbyen, der kan fungere som katalysator for en større 
omdannelse af Frederikshavn midtby.
 
Afsættet for strategisk midtbyudvikling i Frederikshavn skal udover frigørelsen af en 
række kommunale arealer findes i tre forhold:

 Analyse fra By og Boligministeriet viser, at de mellemstore byer i Danmark 
har et stort potentiale for befolkningstilvækst, gennem de sidste 25 år har 
flere byer oplevet vækstrater der overstiger udviklingen i de store byer. 
Analysen viser også, at Frederikshavn er den eneste by ud af de 15 
mellemstore byer, som ikke har oplevet en positiv befolkningsudvikling fra 
1989 til 2014.

 Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn går snart i gang, og forventes at 
stå færdig primo 2017. Havneudvidelsen forventes at blive en katalysator 
for øget jobskabelse indenfor de maritime erhverv, og alene eksisterende 
virksomheder på havnen forventer 1000 nye job.

 Nye strukturer og tendenser indenfor detailhandel, boligmarkedet og 
fritidsaktiviteter er med til at påvirke, hvad der efterspørges af fremtidens 
borgere. I Frederikshavn Kommunes boligpolitik fremgår det, at udbuddet 
af boliger i centrale dele af byerne skal øges for at imødekomme 
efterspørgslen efter at bosætte sig tæt på byens kvaliteter, muligheder og 
liv. I projektet ”Den LILLE storby” peges der på behovet for at aktivere 
pladser og områder i byen for at skabe kreative oplevelser og anlæg, der 
kan styrke liv i byen og gågademiljøet. Og på Paradiskaj eksperimenteres 
der med aktiviteter, der kan appellere til unge, og som kan være med til at 
binde havn og by bedre sammen.

Formålet med strategisk midtbyudvikling er således at igangsætte en fokuseret 
udvikling af midtbyen, ud fra en ambition om at Frederikshavn på linje med andre 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2056
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gihy
 Besl. komp: ØU
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mellemstore byer udnytter vækstpotentialet som mellemstor by. 
 
Organisering
Der lægges op til en organisering og styring af projektet der gælder frem til 
realiseringsfasen. Når projektet går ind i realiseringsfasen skal organisationen 
overvejes på ny. 
 
Projektet forankres politisk i Plan- og Miljøudvalget med et tæt sammenspil med 
Økonomiudvalget. 
 
Der foreslås nedsættelse af en projektorganisation med en styregruppe og en 
projektgruppe.
 
Styregruppen foreslås sammensat af to politiske repræsentanter fra Plan- og 
Miljøudvalget, en politisk repræsentant fra Teknisk udvalg og en politisk 
repræsentant fra Økonomiudvalget. Formanden for Plan- og Miljøudvalget bliver 
formand for styregruppen. Der vil derudover udpeges repræsentanter fra 
administrationen på ledelsesniveau.
 
Styregruppen bliver ansvarlig for:

 At sikre mål og resultater i projektet på baggrund af tids- og handlingsplan
 Koordinering på tværs af relevante politiske udvalg og områder 
 Løbende orientering af de politiske udvalg 
 Sikre bred involvering af borgere og relevante aktører
 Sikre udvikling af vision for projektet og fastlægge forudsætninger for 

gennemførelse af projektet
 Udvikling af en bæredygtig, strategisk og langsigtet udviklingsplan med 

udgangspunkt i de forudsætninger der fastlægges for projektet

Styregruppen vil på sit første møde fastlægge sit kommissorium.
 
Politiske beslutninger træffes fortsat af de respektive politiske udvalg alt efter, 
hvilke karakter der er behov for at træffe beslutning om.
Projektgruppen sammensættes administrativt med repræsentation af relevante 
centre. Projektet er administrativt forankret i Ejendomscentret. Der udpeges en 
projektleder til at lede arbejdet i gruppen, og gruppen suppleres i opgaveudførelsen 
af en ekstern rådgiver.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at der udpeges en repræsentant fra 
Økonomiudvalget til styregruppen for Strategisk Midtbyudvikling i Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Birgit S. Hansen blev udpeget.
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5. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i udvalgets fremadrettede arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Synlighed blev valgt som beslutningstema, der udarbejdes kommissorium for det 
videre arbejde.
 

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: UE
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: ØU
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6. Indstilling til Landsbyggefonden - foreløbig helhedsplan 
(skema A), Skagen Boligforening, afdeling 12, Polarstjernevej 1-
42, Skagen 

Sagsfremstilling
Skagen Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at 
den foreløbige helhedsplan for afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen, 
godkendes.
 
Byrådet besluttede på møde den 19. december 2012, at anbefale overfor 
Landsbyggefonden, at der blev givet tilsagn om støtte til gennemførelse af en 
helhedsplan for afdelingen. Det blev bemærket, at der ikke derved var taget stilling 
til kommunal garantistillelse eller deltagelse i eventuel kapitaltilførsel.
 
Landsbyggefonden har foreløbig afsat 11.520.000 kr. som støttede lån til 
gennemførelse af helhedsplanen. 
 
Boligorganisationen oplyser, at det er en renoveringssag, hvor der ikke er tale om 
at etablere tilgængelighed eller sammenlæge/nedlægge boliger, da boligerne er 
veldisponerede og overordnet set godt gearet til fremtiden og fremtidens lejere. 
 
Bebyggelsen er opført i 1982 og består af 40 rækkehuse i 1 plan, fordelt på 10 fire-
rumsboliger, 15 tre-rums boliger og 15 to-rumsboliger. 
 
Udgifterne ved gennemførelse af renoveringen er i henhold til skema B anslået til i 
alt 15.084.392 kr., som fordeles med 11.520.000 kr. på støttede arbejder og med 
3.564.392 kr. på ustøttede arbejder. 
 
Det endelige budget vil først være helt fastlagt ved Skema B.
 
Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte 
femtedelsregel. Dette indebærer, at kommunen skal bidrage med 200.000 kr. til 
kapitaltilførslen. 
 
Derudover skal der bidrages med et fællespuljetilskud på 800.000 kr. og fra 
boligforeningens trækningsret et tilskud på 270.000 kr. 
 
Landsbyggefonden vurderer, at det nuværende lejeniveau gennemsnitligt er ca. 
679 kr./m2/årligt (2014). På baggrund af dette vurderer Landsbyggefonden ikke, at 
huslejen på den af fonden støttede del skal forårsage en lejestigning, og via det 
anførte finansieringsforslag holdes den gennemsnitlige huslejeforhøjelse for de 
støttede 11.520.000 kr. på 0 kr. 
 
For så vidt angår de ustøttede (”private” arbejder, som ikke støttes af 
Landsbyggefonden),finansieres disse med afdelingens henlæggelser – 1.000.000 
kr., trækningsret 1.000.000 kr., og lån på 1.564.392 kr. 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11223
 Forvaltning: CTM
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Der forventes en samlet lejeforhøjelse for denne del af arbejderne på 
gennemsnitligt 10 kr./m2/årligt.
 
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (11.520.000 kr.) på 100 % 
(med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og forventeligt også med 100 % for 
det ustøttede lån (1.564.392 kr.)
 
Samlet kommunal garantiforpligtelse for lånene udgør 13.084.392 kr. 
 
Boligorganisationen oplyser, at renoveringen omfatter:

 Sikring af tagværksstabilitet
 Fornyelse af tagdækning – enten i form af et helt nyt (tæt og velegnet) 

undertag med afledte ydelser. Det medfører forventeligt, at tagstenene 
genbruges. Alternativt etableres en helt ny tagdækning i form af et fast 
bræddeunderlag og en 2 lags tagpaplistetækning 

 I forbindelse med tagrenoveringen gennemføres en efterisolering af 
liftrummet svarende til det nugældende bygningsreglementsniveau mellem 
50 og 100 mm, afhængig af de eksisterende isoleringstykkelser. Dette vil 
indebære en mindre varmebesparelse

 Udskiftning af yderdøre, hvilket også bidrager til et mindre varmeforbrug
 Udbedring af revner i bagmure og skillevægge
 Etablering af nye badeværelser, omfattende ny gulvvarmeinstallation, nye 

gulvklinker, nye vægfliser og ny sanitet (medmindre dette er udskiftet for 
nylig)

 Udskiftning og/eller ommuring af/ved tegloverliggere
 Partiel omfugning
 Indboring af murværksbindere i nødvendigt omfang
 Andre mindre ydelser

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for 
indskud i Landsbyggefonden.
 
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.  

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives tilsagn om støtte til en 
helhedsplan for afdelingen som beskrevet i den foreløbige helhedsplan 
(Skema A)

2. godkende, at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr. 
3. kommunen stiller garanti for realkreditlånene på 100 % for samlet 

13.084.392 kr. 
4. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr./m2/årligt 

godkendes. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Bilag
Kort beskrivelse af helhedsplanen for Polarstjernevej (dok.nr.4746/15)
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7. Overdragelse af de grønne arealer

Sagsfremstilling
I forbindelse med byrådets godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægten den 4. 
december 2013 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere skal 
varetage opgaven med drift og vedligehold af de kommunale grønne anlæg.
 
Af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd fremgår det endvidere, at det 
samlede budget til drift og vedligehold af rekreative grønne områder overføres fra 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Teknisk Udvalgs budgetramme.
 
Kommunale baneanlæg
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 haft udbud på opgaven vedrørende drift og 
pasning af boldbaner, grønne områder, kunststofbanen samt pasning af 
atletikstadions. Udbuddet blev vundet at Center for Park og Vej i årene fra 2014 – 
2017. 
 
Udbuddet dækker et defineret serviceniveau, på banerne og de grønne arealer, der 
i dag er henhørende under boldbanekontrakten. Kontraktsummen lyder på 
1.700.025 kr. 
 
Dertil kommer driften de grønne områder der ligger udenfor kontrakt:

 Neotes Jerup
 Østervrå (håndboldbanen)
 FFK
 Præstbro 

Pasning af disse 4 grønne områder beløber sig til 100.000 kr. 
 
Driften af kridtmaskiner, vedligeholdelse af mål, læhegn og andre små områder 
samt anskaffelse af nyt materiel beløber sig til 100.000 kr. 
 
Den samlede budgetramme under Kultur og Fritidsudvalget beløber sig til 
1.900.025 kr. og anbefales hermed overflyttet til Teknisk Udvalgs budgetrammer. 
Det fremtidige driftsansvar flyttes tilsvarende til Center for Park og Vej.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren og Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, 
at:

1. overflytte budgetrammen på 1.900.025 kr. til Teknisk Udvalg 
2. driften af de grønne arealer overflyttes til Center for Park og Vej

 Åben sag

 Sagsnr: 12/359
 Forvaltning: CKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/TU/ØU
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014
Sagen udsættes.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages.
 
Administrationen gør opmærksom på, at den aftalte kontraktperiode er 2013-2016.
 
Der er forud for punktets genoptagelse udarbejdet et kort notat vedrørende 
snitfladen mellem indholdsdel og udføredel på området. Notatet er vedlagt som 
bilag.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014
 
Anbefales til økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.

Bilag
Notat om samarbejde og snitflader vedrørende "grønne arelaer" mellem Center for Park og Vej samt 
Center for Kultur og Fritid (dok.nr.184997/14)
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8. Økonomiorientering

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes 
aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.
 
Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som 
var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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9. Finansiering af overførte anlægsbevillinger samt ekstra 
anlægsarbejder i budget 2015

Sagsfremstilling
Siden budgetvedtagelsen af budget 2015 er der fremkommet en række forhold, 
som nødvendiggør en tilretning af budgetrammerne for 2015 og 2016. Se nedenfor 
for en uddybning af hvilke forhold det drejer sig om.
 
Direktionen fremsender derfor denne sag til behandling i Økonomiudvalget, hvor 
direktionen foreslår en række korrektioner af budgetrammerne på anlæg for 2015 
samt forslag til ændringer af budgetrammerne for anlæg i budget 2016.
 
Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i de 
berørte fagudvalg med henblik på en fremsendelse af bevillingsansøgninger og 
budgetønsker fra fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger behandles derefter i 
Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2014, at den oprindelige 
skattefinansierede anlægsramme for 2015 skal overholdes. Denne beslutning giver 
udfordringer i forhold til 
1.      ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 som udføres i 2015:

Kystfodring 1,1 mio. kr. 
Trafikterminal 3,8 mio. kr. 
Samarbejds-/Borgerportal 2,2 mio. kr. 
I alt 7,1 mio. kr. 

 
2.      nyt forpligtende anlægsarbejde i 2015 uden afsat bevilling

Solnedgangspladsen 2,0 mio. kr. 
 
3.      reduktionspulje

En uudmøntet reduktionspulje i budget 2015 6,0 mio. kr. 
 
Ad 1) 
Kystfodring under Teknisk Udvalg har en medfinansieringsaftale på 2,2 mio. kr. 
med Kystdirektoratet om kystfodring hvert andet år. Denne aftale kan alternativt 
udskydes til budgetår 2016. Dermed bortfalder udfordringen med overførsel af 1,1 
mio. kr. fra 2014 og samtidigt frigøres bevillingen i 2015 på 1,1 mio. kr.
 
Opførelse af ny Trafikterminal med en bevilling i 2014 på 3,8 mio. kr. under Plan- 
og Miljøudvalget skal planmæssigt gå i udbud primo 2015 med ibrugtagning ultimo 
2015. Projektet er delvist finansieret eksternt med yderligere 4,6 mio. kr. Projektet 
kan deles med 2 mio. kr. i budgetår 2015 og 1,8 mio. kr. i budgetår 2016. Dette vil 
dog udsætte ibrugtagningsdatoen til foråret 2016.
 
Projekt Samarbejds-/Borgerportal under Økonomiudvalget forventes at starte op i 
2015 med en forventet udgift på 2,2 mio. kr. Bevillingen forventes overført fra 2014. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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Halvdelen af beløbet 1,1 mio. kr. kan finansieres af lånetilsagnspuljen. Resten af 
udgiften kan finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende kystfordring under 
Teknisk Udvalg. 
 
Lånetilsagnspuljen: Frederikshavn Kommune er efter låneansøgning til budget 
2015 tildelt en pulje på 19,7 mio. kr., til projekter som ikke er en del af 
anlægsprogrammet. Lånet er givet til projekter med effektiviseringspotentiale, og 
kan konverteres til lignende projekter. 
 
Ad 2)
Til Projekt Solnedgangspladsen ønskes medfinansiering på 2 mio. kr. fra 
kommunen. Der er i budgetår 2015 ikke afsat en bevilling til dette projekt.  
 
Ad 3)
I budgettet for 2015 er der indarbejdet en reduktion af anlægsbudgettet på 6,0 mio. 
kr. Reduktionen kan udmøntes på følgende måde:

1. Til anlægsprojekter er der i budgetår 2015 følgende 4 projekter, som kan 
betragtes som effektiviseringspotentiale, og dermed er låneberettigede:

1. Investeringspulje, forebyggende indlæggelser 1.054.000 kr.
2. Loftelifte i plejeboliger 411.000 kr.
3. Borgerportal og hjemmeside 842.000 kr.
4. IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet 517.000 kr.

 
Med en samlet bevilling på 2,8 mio. kr. giver det en låneadgang og dermed 
finansiel likviditet på 1,3 mio. kr. samlet. 

2. Anlægsbudgettet under Energibyen reduceres med 1 mio. kr. 
3. Anlægsbudgettet på 2,2 mio. kr. til renovering af tag på Frederikshavn 

Idrætshal flyttes fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 
4. Anlægsbudgettet for projekt Udvikling af digitale daginstitution flyttes 0,5 

mio. kr. fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 
5. Anlægsarbejder vedrørende slidlagskontoen flyttes med 1 mio. kr. fra 2015 

til 2016.  

Udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 belaster anlægsrammen i 2016 i 
forhold til det vedtagne budget.
Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget videresender indstillingerne til de 
berørte fagudvalg. Efter fagudvalgenes behandling fremsendes en samlet 
bevillingssag til Økonomiudvalget og byrådet. 
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Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse samt anbefaling til berørte 
fagudvalg, at

1. Teknisk Udvalg indstiller at kystfodring i 2015 udsættes til 2016, hermed 
bortfalder udfordringen med overførsel fra 2014. Bevilling på 1,1 mio. kr. i 
budgetår 2015 vedrørende kystfordring under Teknisk Udvalg flyttes til 
budgetår 2016. 

2. Plan- og Miljøudvalget indstiller at anlægsarbejdet vedrørende 
trafikterminal strækker sig over 2015 og 2016, samt at projekter udvider 
den oprindelige budgetramme med 2 mio. kr. i 2015. Overførsel af 
uforbrugte projektmidler til 2015 og 2016 sker i overførselssagen til 2015. 

3. udgiften på 2,2 mio. kr. vedr. Samarbejds-/Borgerportal under 
Økonomiudvalget overføres til budgetår 2015. Halvdelen af beløbet 1,1 
mio. kr. finansieres af lånetilsagnspuljen.  Den resterende halvdel af 
bevillingen 1,1 mio. kr. finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende 
kystfodring under Teknisk Udvalg. 

4. Teknisk Udvalg indstiller at der til Projekt Solnedgangspladsen gives 
tillægsbevilling på 2 mio. kr. under Teknisk Udvalg i budgetår 2015 
finansieret af likvide midler. Rådighedsbeløbet frigives med 2 mio. kr. 

5. reduktionspuljen på 6,0 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 
lånetilsagnspuljen, reduktion af Energibyens anlægsbevilling med 1,0 mio. 
kr., flytning af Renovering af tag på Frederikshavn Idrætshal på 2,2 mio. kr. 
fra 2015 til 2016, herunder de i pkt. 6 og 7 anførte bevillingsændringer. 

6. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at projekt Udvikling af den digitale 
daginstitution udskydes med 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2016.

7. Teknisk Udvalg indstiller at udskyde slidlagskontoen med 1,0 mio. kr. fra 
2015 til 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
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10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 
Økonomiudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 
 
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 
 
Dermed frigives hele økonomiudvalgets anlægsbudget, på nær 1.000.000 kr. fra 
Energibyens projektudviklingsmidler og 2.191.000 kr. som er renovering af tag på 
Frederikshavn Idrætshal. De 2 budgetbeløb indgår i finansieringen af 6.000.000 kr. 
puljen.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 
 

Pulje vedr. Knivholt Hovedgård                                        765.000 kr.
Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag 5.823.000 kr.
Køb og salg -18.000.000 kr.
Energirenoveringer 4.094.000 kr.
Energibyen, projektudvikling 1.047.000 kr. 

IT-løsning Handicap- og psykiatriområdet
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål
Projektstøtte til tv-serien ”Nordskov”

517.000 kr.
988.000 kr.
400.000 kr.

Helhedsplan daginstitutionsområdet 14.487.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling 831.000 kr.

Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 427.000 kr.

Borgerportal og hjemmeside 842,000 kr.

Renovering Sæby Atletik Klub
Vedligehold skolebygninger – bygningsrelaterede udgifter

424.000 kr.
8.693.000 kr.

Planlagt bygningsvedligeholdelse, øvrige ejendomme 5.176.000 kr.
I alt 26.514.000 kr.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 24 af 42

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives således som ovenfor 
specificeret, i alt 26.514.000 kr. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.
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11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalget 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 
Miljøudvalget budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Plan- 
og Miljøudvalget er 1.956.000 kr.
 
Profitcenter Projekt  
Teknik og Miljø Nedrivningspulje, opland 1.909,000 kr.
 Pulje digitalisering og velfærdsteknologi 

PMU
47.000 kr.

I alt  1.956.000 
kr.

 
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at 
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at rådighedsbeløb på Plan- og Miljøudvalgets 
område frigives. I alt 1.956.000 kr. der finansieres af de afsatte anlægsbevillinger

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: PMU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 21. januar 2015 Side 26 af 42

12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalg 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Teknisk 
Udvalg er 42.031.000 kr.
 

Profitcenter Projekt  
Ejendomscenter Bådebroer 2.072.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 186.000 kr.
Miljø og Teknik

Kystbeskyttelse 1.788.000 kr.
Slidlag 6.480.000 kr.
Vejprojekter 8.002.000 kr.
Renovering af kørebaner 11.095.000 kr.
Koordinerende 
belægningsarbejder

6.715.000 kr.

Kystfodring 1.144.000 kr.
Renovering af vejbelysningsanlæg 
2010-2027

1.472.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 831.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo 
botaniske have

573.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 60.000 kr.

Park og Vej

Vejafvandingsbidrag 1.424.000 kr.
Direktørens 
område

Pulje digitalisering og 
velfærdsteknologi TU

189.000 kr.

Teknisk Udvalg i alt 42.031.000 kr.
 
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet, at godkende, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalg frigives. Beløbet på 
42.031.000 kr. finansieres af de afsatte anlægsbevillinger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales med bemærkning om, at bevillingen til slidlag kun frigives med 5.480.000 
kr., og bevillingen til kystfodring ikke frigives.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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13. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Socialudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
Digitaliseringspuljen       2.247.000 kr.
Investering i Loftslifte        411.000 kr.
I alt                                 2.658.000 kr.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24178
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/ØU/BR
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14. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.054.000 kr.
Sundhedshus Sæby                                               5.053.000 kr.
Digitaliseringspuljen                                                  390.000 kr.
I alt                                                                          6.497.000 kr.
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Det anbefales, at økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller rådighedsbeløbene til 
frigivelse.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24181
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU/ØU/BR
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15. Frigivelse af rådighedsbeløb på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under 
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet   1.216.000 kr. 
Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet 401.000 kr.
Digitalisering af skoleområdet 3.480.000 kr.
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag  1.801.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 522.000 kr.
Projekt Skagen – udvikling af specialiseret social indsats 1.022.000 kr.

I alt  8.442.000 kr.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at frigive rådighedsbeløbene på 8.442.000 kr. for 
2015.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
Indstillingen godkendt.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BK
 Sbh: sskr
 Besl. komp: BUU/ØU/BR
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16. Frigivelse af rådighedsbeløb på Kultur- og Fritidsudvalgets 
område 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 

387.000 kr.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet

373.000 kr.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.043.000 kr.

Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 3.966.000 kr.

I alt 5.769.000 kr.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at frigive rådighedsbeløbene på i alt 5.769.000 kr. for 
2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Anbefales.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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17. Ansøgning fra Frederikshavn Produktionsskole om 
fritagelse for betaling af grundskyld 

Sagsfremstilling
Ansøgning fra den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole om 
fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 1 hg og 22 g, Elling 
by og sogn, beliggende Grundtvigsvej 44 og Tuenvej 20, Elling.
 
Ejendommene er pr. 1. maj 2013 overtaget af den selvejende institution og 
benyttes til undervisningsformål.
 
Ejendommene er ved seneste offentlige vurdering ansat til henholdsvis 1.500.000 
kr., heraf grundværdi 128.600 kr., og 2.050.000 kr., heraf grundværdi 481.800 kr.
 
Den årlige grundskyld udgør 3.927,83 kr. og 14.932,70 kr.
 
I henhold til § 8, stk. 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 
kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for 
skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale 
lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. 
Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der – i henhold til 
praksis – med virkning fra 1. januar 2015 meddeles fritagelse for betaling af 
grundskyld for ejendommene Grundtvigsvej 44 og Tuenvej 20, Elling. 
 
Skattefritagelsen gælder så længe ejendommene benyttes til undervisningsformål 
som anført.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/713
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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18. Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med 
tilbagebetaling af kapitalindskud

Sagsfremstilling
Med tilladelse fra Frederikshavn Byråd gennemførte Den selvejende 
ungdomsboliginstitution Teknisk Kollegium Hånbæk i 1997 en ombygning og 
modernisering af lejlighederne i bebyggelsen Hånbækvej 34 A, Frederikshavn, for i 
alt 30.700.000 kr.
 
Ombygningen og moderniseringen medførte, at Frederikshavn Byråd ydede 
kollegiet et rente- og afdragsfrit lån på 1.750.000 kr. over 15 år som kapitalindskud. 
Realkredit Danmark og Nykredit ydede tilsammen et tilsvarende lån af 
realkreditinstitutternes reservefondsmidler.
 
I samme forbindelse vedgik Frederikshavn Byråd at indestå for eventuelt fremtidigt 
underskud i kollegiets drift.  
 
Teknisk Kollegium Hånbæk er senere sammen med Koktvedkollegiet fusioneret til 
Frederikshavn Kollegium.
 
Som sikkerhed for kommunens lån blev der udstedt et pantebrev, hvoraf det 
fremgår: ”Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit i 15 år fra 1. januar - 1998. 
Såfremt ejendommens økonomi forbedres eller kan forbedres ved omprioritering 
eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en 
stigning i det almindelige lejeniveau, kan kreditor efter 1. januar 2013 med mindst 
½ års varsel bestemme, at lånet skal forrentes og afdrages efter kommunens 
nærmere bestemmelser.”
 
Af hensyn til kollegiets økonomi ansøges der om, at forlænge den rente- og 
afdragsfrie periode frem til 30. juni 2023.
 
Frederikshavn Kollegium har gennem mange år haft underskud på driften. 
Frederikshavn kommune har ikke villet dække de årlige driftsunderskud, men har 
ydet garanti i forbindelse med optagelse af driftskredit i pengeinstitut på 2.500.000 
kr. Kollegiet afvikler opsamlede driftsunderskud regnskabsmæssigt over 10 år. 
 
Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og 
effektiviseringer og har i 2014 frasolgt en boligblok. Kollegiets årsregnskab 
2013/2014 udviser et driftsoverskud på 873.487 kr. Kollegiet har i regnskabsåret 
nedbragt det opsamlede underskud fra 6.494.593 kr. til 4.545.787 kr.     
 
De 2 realkreditinstitutioner har tilkendegivet at ville godkende, at deres lån forbliver 
rente- og afdragsfrie indtil 30. juni 2023 såfremt vilkårene for kommunens lån 
forlænges tilsvarende.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1137
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet – af hensyn 
til kollegiets fortsatte positive udvikling – at tilbagebetaling af det af kommunen 
ydede rente- og afdragsfrie lån på 1.750.000 kr. udsættes indtil juni 2023. 
 
Det er en forudsætning, at de 2 realkreditinstitutter også udsætter tilbagebetaling af 
de lån af samme størrelse, som de har ydet Frederikshavn Kollegium.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Anbefales.

Bilag
Ansøgning fra Frederikshavn Kollegium om udsættelse med tilbagebetaling af 
kapitalindskud (dok.nr.5301/15)
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19. Ønske om tilføjelse til Frederikshavn Kommunes 
overordnede rygepolitik

Sagsfremstilling
CenterMED Sundhed og Pleje ønsker hermed, at HovedMED træffer beslutning om 
at revidere Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik, således at det 
tilføjes, at der er en skærpet rygepolitik for ansatte i Center for Sundhed og Pleje.
 
Ønsket er fremkommet på baggrund af, at CenterMED Sundhed og Pleje har 
vedtaget, at Center for Sundhed og Pleje skal være en røgfri arbejdsplads fra d. 1. 
januar 2015. Overholder den ansatte ikke politikken, træder de ansættelsesretlige 
regler i kraft, ligesom det er tilfældet i den overordnede rygepolitik for 
Frederikshavn Kommune.
 
CenterMED Sundhed og Pleje ønsker derfor, at der tilføjes et afsnit til 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik om, at Center for Sundhed og 
Pleje er en røgfri arbejdsplads, dvs. at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. 

Indstilling
CenterMED Sundhed og Pleje indstiller, at HovedMED godkender en revidering af 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik, således at det fremgår, at der 
er en skærpet rygepolitik for ansatte i Center for Sundhed og Pleje.
 
Godkender HovedMED ønsket, skal den reviderede politik sendes til godkendelse i 
byrådet, jf. kompetenceplanen.

Beslutning HovedMED den 11. december 2014
HovedMED anerkender den proces og det arbejde, der er gennemført i Center for 
Sundhed og Pleje.
 
HovedMED ønsker ikke at tilføje en skærpelse, der kun gælder ét område, til 
Frederikshavn Kommunes overordnede rygepolitik.
 
HovedMED kunne ikke opnå enighed og beder derfor om, at Økonomiudvalget 
tager stilling til, hvorvidt den lokale retningslinje for rygning i Center for Sundhed og 
Pleje kan indeholde bestemmelse om, at rygning i arbejdstiden kan medføre 
ansættelsesretlige konsekvenser.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Økonomiudvalget kan ikke tiltræde ønsket fra Center for Sundhed og Pleje.

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11548
 Forvaltning: HR
 Sbh: clsr
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Overordnet rygepolitik 2013.pdf (dok.nr.194736/13)
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20. Orientering om arbejde med ny demografireguleringsmodel

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015 – 2018 vedtog byrådet en 
budgetbemærkning om demografiregulering: ”Budgetparterne er enige om, at der 
arbejdes på, at der med virkning fra 2016 indføres en ny model for 
demografiregulering”.
 
Administrationen har været i dialog med 3 forskellige konsulentfirmaer og fået tilbud 
på, hvorledes opgaven med at udarbejde en ny demografireguleringsmodel kan 
løses. Direktionen besluttede i december 2014 at indgå aftale med Det Nationale 
Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – KORA – om bistand 
til opgaven.
 
Der har været afholdt det første møde med KORA og Frederikshavn Kommune, 
hvor opgavens indhold, omfang og tidsplan er blevet drøftet. Disse drøftelser har 
taget udgangspunkt i de principper for løsning af opgaven, som Direktionen vedtog 
i december 2014.
 
Her blev det besluttet, at følgende forhold skal inddrages i udviklingen af en ny 
demografireguleringsmodel i Frederikshavn Kommune:

 Vi vil gerne udfordres på vores nuværende demografireguleringsmodel.
 Vi vil gerne undersøge hvilke enhedsbeløb, der kan bruges.
 Vi vil ikke have en stor og kompliceret model, som det kræver meget 

arbejde at vedligeholde.
 Vi vil gerne have en demografireguleringsmodel, som er let at forstå og 

som er ”retfærdig”. Den skal kunne forklares og forstås af alle som bruger 
modellen.

 Vi vil gerne inddrage flere dele af kontoplanen i demografireguleringen. 

Frederikshavn Kommune ser en ny demografimodel adressere og løse følgende 3 
problematikker:

 Demografimodellen skal kunne omfordele mellem budgetområder som 
følge af ændringer og forskydninger i befolkningssammensætningen. 
Desuden skal en demografimodel kunne tilpasse budgettets absolutte 
størrelse i forhold ændringer i kommunens folketal.

 Demografimodellen/eller processen skal have forholdt sig til og svare på 
hvilke områder der skal demografireguleres på. I dag regulerer 
Frederikshavn Kommune på områderne ældre, dagpasning og folkeskole, 
men kommunen ønsker at inddrage flere områder som fx kultur, fritid, det 
tekniske område, administration, sundhed (tandpleje og sundhedspleje) 
samt handicapområdet.

 Demografimodellen skal tage højde for at budgettet kan være påvirket af 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1743
 Forvaltning: CØP
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU
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andre reguleringer.

En demografimodel skal forholde sig til og finde løsninger på den grundlæggende 
konflikt der er mellem et budget, der er struktureret i forhold til opgaver og ydelser 
og en demografimodel, som er struktureret ift. aldersgrupper. 
 
Derfor er udfordringen, at sammenkæde befolkningsudvikling og budgetområder – 
især på de områder, hvor brugergruppen ikke umiddelbart er en identificerbar 
aldersgruppe. 
 
I processen er det vigtigt, at der sker en evaluering af den eksisterende 
demografireguleringsmodel, hvor den kommunale chefgruppe og direktionen 
inddrages i evalueringen.
Uden en evaluering mangler det fundament, som den nye model skal bygges på.
Processen frem mod en fælles forståelse af, hvordan vi håndterer fremtidig 
demografiregulering er vigtig for, at kunne få succes med en ny model.
Der skal altså sættes tid af i organisationen til, at beskæftige sig med evaluering og 
fremstilling af demografimodel.
Det bliver ikke en succes, hvis organisationen får serveret en model, som 
organisationen ikke har været medvirkende i at udvikle.
 
Arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny demografireguleringsmodel er 
planlagt at være gennemført med udgangen af maj 2015, således at forslaget kan 
fremlægges i Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015. 
 
Udmeldingen af rammer til brug for udarbejdelsen af budget 2016 skal ske i foråret 
2015, og skoleområde har af hensyn til deres planlægning behov for, allerede 
ultimo januar 2015, at kende den forventelige demografiregulering for 2016. Derfor 
vil den nye demografireguleringsmodel ikke kunne blive klar til brug for budgetåret 
2016.
 
Det foreslås derfor, at den eksisterende demografireguleringsmodel, med 
nedenstående korrektioner, anvendes til budget 2016:

 Ældreområdets demografiregulering (tilvækst) beregnes som hidtil
 Skole- og dagpasningsområdernes demografiregulering (reduktion) 

maksimeres, således at den højest kan svare til ældreområdets tilvækst.
 Den reduktion der som følge heraf ikke gennemføres på skole- og 

dagpasningsområdet, reguleres på alle øvrige budgetområder.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den eksisterende 
demografireguleringsmodel, med nedenstående korrektioner, anvendes til budget 
2016:

 Ældreområdets demografiregulering (tilvækst) beregnes som hidtil
 Skole- og dagpasningsområdernes demografiregulering (reduktion) 

maksimeres, således at den højest kan svare til ældreområdets tilvækst.
 Den reduktion der som følge heraf ikke gennemføres på skole- og 

dagpasningsområdet, reguleres på alle øvrige budgetområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Godkendt med den bemærkning, at der i rammeudmeldingen for budget 2016 
indgår nøgletalsvurderinger.
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21. Orientering om uddelegering af budgetramme 2015 til 
laveste identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres. 
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om det 
udarbejdede forslag til uddelegering af Økonomiudvalgets budgetramme for 2015 til 
efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 21. januar 2015
Til efterretning.
 

Bilag
Afgrænsning af identificerbare omkostninggssteder indenfor Økonomiudvalget (dok.nr.211803/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/6059
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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22. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand  Lukket sag

 Sagsnr: 00/3090
 Forvaltning: CS
 Sbh: AHJE
 Besl. komp: ØU
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23. Salg af Skansegade 10, Frederikshavn  Lukket sag

 Sagsnr: 14/5537
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen
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