
Referat Økonomiudvalget
Ordinært møde

Dato 18. marts 2015

Tid 14:00

Sted ML 0.23 (byrådslounge)

NB. HovedMED deltager i mødet den første time.

Fraværende Ingen 

Stedfortræder

Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand

Lars Møller (V) 

Bjarne Kvist (A) 

Carsten Sørensen (DF) 

Ole Rørbæk Jensen (A) 

Jens Ole Jensen (V) 

Ida Skov (Ø) 

   



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 2 af 54

Indholdsfortegnelse

Side

1. Budgetrammer for budgetlægningen 2016 - 2019.......................................................................................5

2. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i Skagen.......................................7

3. Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg "Boligområde ved Tuenvej", Elling, Frederikshavn ................9

4. Endelig vedtagelse af lokalplan - Boliger på Hoffmannsvej 8, Frederikshavn .............................................11

5. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og klimatilpasningsplan ...........................................................13

6. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 09.69 for et centerområde med trafikterminal, 
Frederikshavn ..............................................................................................................................................15

7. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for lokalplaner............................................................16

8. Tillægsbevilling til klimasikring.....................................................................................................................18

9. Orientering om Det Maritime BrancheUdviklingsCenter ..............................................................................20

10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD .......................................................................22

11. Vedtagelse af Boligpolitik.............................................................................................................................24

12. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med 
låneomlægning i boligforeningens afdeling 1, 4 og 55 ................................................................................27

13. Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk .....................................................................29

14. Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk A.m.b.a....................................................................31

15. Økonomiorientering .....................................................................................................................................33

16. Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015..........................34

17. Afrapportering for 2014 - Finansiel Strategi.................................................................................................36

18. Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til budget 2015 og 2016 ....................................39

19. Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til Bæredygtigt Børneområde 2015 ...............................42

20. Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i Frederikshavn Havn....................................................45

21. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune ......................................................................................47



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 3 af 54

22. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune.....48

23. Frigivelse af puljemidler - "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere"...51

24. Ansøgning om Zulu Sommerbio i Frederikshavn.........................................................................................52

25. Oversigt over forventet udbud af ejendomme i 2015...................................................................................54

26. Handel med Volstrup Skole .........................................................................................................................55

27. Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk..............................................................................56

28. Aftale om ommærkning af ældreboliger.......................................................................................................57

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 58



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 4 af 54

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
1 42500/15 Åben Direktionens indstilling til rammeændringer til budget 2016
1 48151/15 Åben Finansieringsoversigt - 2016-2019.pdf
1 43294/15 Åben Resultatopgørelse - 2016-2019.pdf
1 43282/15 Åben Budgetrammer - budget 2016 - 2019.pdf
1 39582/15 Åben Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder
2 20243/15 Åben Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 

Nordsøvej_01.02.2015.pdf
3 178543/14 Åben Referat, PMU06032012
3 30939/15 Åben Lokalplanforslag17022015
4 30731/15 Åben - Lp. FRE.B.12.01.03 (PMU03.03.15).pdf
4 30733/15 Åben - KPT.09.78 (PMU03.03.15).pdf
4 35031/15 Åben Indsigelsesnotat, lp sae.B.12.01.03.pdf
4 51426/15 Åben Brev fra advokat Lars Fogh - Andersen vedr. Hoffmannsvej, 

Frederikshavn.pdf
5 23783/15 Åben Indsigelsesnotat
5 22865/15 Åben Sammenfattende redegørelse
5 29699/15 Åben Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - 

Frederikshavn Kommune.pdf
6 17172/15 Åben LP.FRE.OC.15.03.01 Centerområde med 

trafikterminal.27.01.2015.pdf
6 17175/15 Åben Kommuneplantillæg 09.69_27.01.2015.pdf
6 20783/15 Åben Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 

FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg 09.69_03.02.2015.pdf
7 29917/15 Åben Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf
8 38004/15 Åben Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr 

le5nedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf
11 30879/15 Åben Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf
13 43922/15 Åben Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro 

Kraftvarmeværk.docx
14 44014/15 Åben Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om 

kommunegaranti.pdf
16 41692/15 Åben Beregnet P/Lvirkning på udvalg
17 784/15 Åben Afrapportering for 2014
21 31834/15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf
22 7479/15 Åben Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske 

virksomheder i Frederikshavn Kommune
22 14985/15 Åben Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-

danmark.pdf
23 33581/15 Åben Dagsordenpunkt: "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de 

svageste hjemmehjælpsmodtagere - Punkt_23119_Klippekort 
- Øget livskvalit_23-02-2015 10-34-49.PDF

24 40770/15 Åben præsentationsmateriale - Frederikshavn & Zulu Sommerbio.



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 5 af 54

1. Budgetrammer for budgetlægningen 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for 2016 
– 2019.
 
Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det 
vedtagne budget 2015. 
 
Direktionen har behandlet og indstillet en række korrektioner i henhold til at 
overholde de politiske vedtage målsætninger. Der er vedhæftet et bilag, der 
beskriver de enkelte ændringer. 
 
Vedhæftet er også rammedokumentet. Ud over ovennævnte ændringer indeholder 
dette også de budgetmæssige konsekvenser af de politiske beslutninger, der er 
truffet siden budgetvedtagelsen og indtil dato. Her er der på driften besluttet en 
samlet udgiftsreduktion på 215.500 kr. for 2016 og på anlæg er der besluttet en 
udgiftsforøgelse på 1.700.000 kr. 
 
Resultatet af de samlede ændringer fremgår af bilagene resultatopgørelse og 
finansieringsoversigt.
 
De ovennævnte budgetrammer er angivet i 2015 prisniveau. Pris- og 
lønfremskrivningen indregnes i budgetrammerne inden de udsendes til 
udvalgsområderne. Det indstilles at pris- og lønfremskrivningen bliver foretaget på 
baggrund af KL’s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2016 og 
overslagsårene.
 
Udvalgene skal fremstille et budgetforslag 2016 – 2019 inden for de udmeldte 
rammer.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. budgetrammerne for 2016 – 2019 godkendes som de fremgår af 
rammebilag og indgår i den videre budgetbehandling

2. forinden budgetrammerne udsendes til udvalgene, fremskrives de med 
KL’s anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Direktionens indstilling til rammeændringer til budget 2016 (dok.nr.42500/15)
Finansieringsoversigt - 2016-2019.pdf (dok.nr.48151/15)
Resultatopgørelse - 2016-2019.pdf (dok.nr.43294/15)
Budgetrammer - budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.43282/15)
Nøgletal ECO sammenligning 19 udgiftsområder (dok.nr.39582/15)
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2. Forslag til lokalplan for et bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej i Skagen

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2014 at igangsætte en udviklings- og 
salgsproces for Hedeboskolen i Skagen. Målet er så høj en værdiskabelse som 
muligt for både Kommune og lokalsamfund. 
 
På den baggrund fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan, der 
skal skabe mulighed for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet 
end skoleformål. 
 
Lokalplanen følges af tillæg nr. 09.81 til kommuneplanen, der udvider områdets 
hovedanvendelse fra offentlige formål til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt 
boligformål.
 
Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplantillægget områdets 
anvendelse til f.eks. hotel, motel eller ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter 
f.eks. indendørs svømme- eller bowlinghal, udendørs bade- eller legeland, 
cafeteria, restaurant samt boliger og skoleformål. 
 
Planen skaber mulighed for, at eksisterende bygninger enten kan nedrives, og der 
kan opføres et helt nyt byggeri, eller dele af bygningerne kan nedrives og de 
tilbageværende kan ombygges og suppleres med nyt byggeri. 
 
Nyt byggeri kan opføres i op til 8,5 m - 2 etager. Enkelte bygninger kan opføres i 
indtil samme højde som eksisterende højeste bygning – gymnastiksalen – 14 m. 
 
Der kan alene etableres vejadgang til området fra Nordsøvej eller eksisterende 
rundkørsel på Frederikshavnsvej. Eksisterende cykel- og gangsti gennem området, 
der forbinder Østbankekvarteret med området øst for, skal i princippet opretholdes. 
En overvejende del af den eksisterende beplantning, der afgrænser 
lokalplanområdet mod Frederikshavnsvej og Nordsøvej og formidler overgangen til 
de omkringliggende områder, skal bevares. 
 
Lokalplanen er en rammelokalplan, det vil sige, at ved større bygge- eller 
anlægsarbejder skal planen følges op af yderligere lokalplan(er) der dels 
fastlægger den mere præcise anvendelse og detaljerede indretning af området dels 
fastlægger udformningen af det byggeri, rammelokalplanen skaber mulighed for. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SKA. BF.06.02.01 samt 
forslag til kommuneplantillæg nr. 09.81 udsendes som forslag til offentlig debat.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19838
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01_Bolig-, ferie- og fritidsområde ved 
Nordsøvej_01.02.2015.pdf (dok.nr.20243/15)
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3. Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg "Boligområde 
ved Tuenvej", Elling, Frederikshavn

Sagsfremstilling
,I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 om at 
igangsætte arbejdet med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og 
lokalplan for et nyt boligområde mellem Tuenvej og Elling å i Elling er der 
udarbejdet forslag til lokalplan FRE.B.02.01.03 og kommuneplantillæg nr. 09/74 for 
projektet.
 
Planforslagene muliggør, at der kan udstykkes 13 parceller i området til opførelse 
af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.
 
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder, og derfor 
er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige 
overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 
 
I kommuneplantillægget udlægges således et nyt boligområde på ca. 2,5 ha, men 
der udtages samtidig et areal på ca. 5, 8 ha, der er pålagt fredskovspligt og derfor 
ikke kan bebygges.
 
Arealerne var i uge 42 i 2014 udsat for oversvømmelser i forbindelse med store 
vandmængder i Elling å efter kraftige regnskyl. 
 
For at sikre bygningerne mod skader, som følge af oversvømmelser, er der i 
planforslaget fastsat en mindste sokkelkote på 5 meter. Det vurderes dermed, at 
boligerne i området vil være sikret imod skader som følge af oversvømmelser i 
situationer med ekstreme regnmængder.
 
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og det er i denne forbindelse vurderet, at planforslagene 
ikke er omfattet af lovens krav om at der skal udarbejdes miljøvurdering. Dette 
begrundes med, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at 
blive påvirket væsentligt af planforslagene og der skal derfor ikke gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.B.02.01.03 og kommuneplantillæg nr. 
09/74 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

 Åben sag

 Sagsnr: 11/4918
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 

Bilag
Referat, PMU06032012 (dok.nr.178543/14)
Lokalplanforslag17022015 (dok.nr.30939/15)
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan - Boliger på Hoffmannsvej 8, 
Frederikshavn 

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 30. september 
2014, og af Økonomiudvalget den 22. oktober 2014.
 
Forslag til lokalplan FRE.B.12.01.03 for boliger på Hoffmannsvej 8 i Frederikshavn 
samt kommuneplantillæg nr. 09.78 har været fremlagt til offentlig debat i perioden 
fra den 10. november 2014 til den 12. januar 2015. Formålet med lokalplanen er 
blandt andet. at åbne mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form 
at enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Der kan maksimalt opføres 6 boliger 
inden for lokalplanområdet.
 
Center for Teknik og Miljø har modtaget 2 indsigelser til de fremlagte planer. 
Indsigelserne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også fagcenterets 
bemærkninger hertil fremgår. Det er ikke fagcenterets vurdering, at indsigelserne 
bør medføre ændringer i planerne i forhold til de fremlagte planforslag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.B.12.01.03 for boliger på Hoffmannsvej 8 i 
Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.78 vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til de fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Økonomiudvalgets medlemmer har modtaget et brev fra advokat Lars Fogh-
Andersen på vegne af 7 grundejere.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8553
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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Bilag
- Lp. FRE.B.12.01.03 (PMU03.03.15).pdf (dok.nr.30731/15)
- KPT.09.78 (PMU03.03.15).pdf (dok.nr.30733/15)
Indsigelsesnotat, lp sae.B.12.01.03.pdf (dok.nr.35031/15)
Brev fra advokat Lars Fogh - Andersen vedr. Hoffmannsvej, Frederikshavn.pdf (dok.nr.51426/15)
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5. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2015 og 
klimatilpasningsplan

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplan 2014 (fremover benævnt Kommuneplan 2015) og forslag 
til Klimatilpasningsplan har været fremlagt i offentlig høring. Se 
kommuneplanforslaget på: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk.
 
Forslaget til Kommuneplan 2015 tager udgangspunkt i at udvikle potentialerne 
inden for de fire vækstspor og i at styrke fokusområdet ”By- og Boligudvikling”. 
Forslaget indeholder de overordnede mål for, hvordan kommunen ønsker at 
benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer. Der har været fokus på 
at revidere de overordnede målsætninger og retningslinjer, så de understøtter de 
politiske ønsker til udvikling af kommunen.
 
Den offentlige høring har givet anledning til i alt 42 indsigelser og bemærkninger til 
kommuneplanforslaget samt enkelte underskriftindsamlinger.
 
Naturstyrelsen er en af indsigerne og har nedlagt veto mod forslaget, fordi styrelsen 
ønsker en uddybende drøftelse af en række forhold med kommunen. Som det blev 
præsenteret for Plan- og Miljøudvalget på møde den 13. januar 2015 drejer det sig 
bl.a. om anvendelse af eksisterende boligområder i Skagen til boligformål fremfor 
helårsboligformål, skærpede krav til opgørelse af det maksimale antal m2 til 
butiksformål samt tilbageførsel af uudnyttede, ikke lokalplanlagte byzonearealer til 
landzone.
 
Disse spørgsmål er efterfølgende blevet forhandlet og afklaret med Naturstyrelsen 
og har ført til en række mindre ændringer af kommuneplanforslaget, som fremgår 
af vedlagte aftalenotat. Det er administrationens opfattelse, at ændringerne er af 
mindre betydning for det samlede politiske budskab og indhold i Kommuneplan 
2015.
 
Fra foreninger og borgere er der indkommet 25 indsigelser og godt 1100 
underskrifter mod udlæg af en del af Skagen Sønderstrand som strandpark. 
Derudover er der fremsendt kommentarer, der berører et bredt udsnit af 
kommuneplanens øvrige emner. Det drejer sig bl.a. om:

 Et forslag om at udlægge et nyt område til værdifuldt kulturmiljø ved Hulsig. 
Området vurderes at være Danmarks nordligste landbrugsstruktur. 
Udlægget forudsætter fornyet offentlig høring.

 Et ønske fra Elling Tømmerhandel om at udvide det makimale butiksareal 
til særligt pladskrævende varegrupper fra 8.000 til 10.000 m2 inden for 
detailhandelsområdet, hvor butikken er beliggende.

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9098
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR

http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk
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Alle indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret i vedlagte 
indsigelsesnotat.
 

På baggrund af de indkomne indsigelser er det administrationens opfattelse, at:

 det udlagte område til strandpark ved Skagen Sønderstrand skal 
fastholdes, men at det præciseres, at aktiviteter og opstilling af anlæg 
forudsætter dispensation af fredningsnævnet, 

 de udlagte perspektivområder i byzone revurderes inden eller i forbindelse 
med næste kommuneplanrevision 

 der efter vedtagelse af Kommuneplan 2015 udarbejdes et 
kommuneplantillæg, der udlægger et nyt område til værdifuldt kulturmiljø 
ved Hulsig

 der gives mulighed for at udvide Elling Tømmerhandel med op til 2.000 m2

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor 
Økonomiudvalget og byrådet, at Kommuneplan 2015 og Klimatilpasningsplan 
vedtages endeligt med de forslag til ændringer, som fremgår af vedlagte 
indsigelsesnotat og aftalenotatet med Naturstyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling
Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 10.02.2015 har Plan- og 
Miljøudvalget den 03.03.2015 haft en principiel drøftelse af solenergianlæg. På 
baggrund heraf ændres retningslinje 19.2 vedr. solenergianlæg på terræn, så der 
ikke kan etableres enkeltanlæg på terræn i byzone og sommerhusområder. 
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det udpegede biogasanlægs-område ved Øster Vrå 
tages ud af planen.
Udvalget vedtog desuden at iværksætte udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi, 
jf. forslaget fra Friluftsrådet (indsigelse nr. 9) i samarbejde med Det Grønne Råd.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.23783/15)
Sammenfattende redegørelse (dok.nr.22865/15)
Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer - Frederikshavn 
Kommune.pdf (dok.nr.29699/15)
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6. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg 
09.69 for et centerområde med trafikterminal, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01 og det tilhørende tillæg 09.69 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for opførelse af en ny trafikterminal samt 
en dagligvarebutik ved Skippergade-Havnepladsen i Frederikshavn, har i perioden 
fra den 24. september til den 19. november 2014 været fremlagt til offentlig debat. 
 
De 5 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod planforslagene er refereret 
og kommenteret i indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen.
 
Naturstyrelsen er forelagt Centrets bemærkninger til Styrelsens indsigelse samt 
Centrets indstilling til beslutning. Styrelsen har endnu ikke skriftligt frafaldet 
indsigelsen, men har telefonisk meddelt, at tiltrædes/besluttes Centrets indstilling vil 
Styrelsen skriftligt frafalde indsigelsen.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan FRE.OC.15.03.01 samt tillæg 09.69 til 
kommuneplanen vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller

Bilag
LP.FRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal.27.01.2015.pdf (dok.nr.17172/15)
Kommuneplantillæg 09.69_27.01.2015.pdf (dok.nr.17175/15)
Indsigelsesnotat forslag til lokalplan FRE.OC.15.03.01_Kpl.tillæg 
09.69_03.02.2015.pdf (dok.nr.20783/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1171
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU
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7. Evaluering af delegation af beslutningskompetence for 
lokalplaner

Sagsfremstilling
Den 26. marts 2014 besluttede Frederikshavn Byråd, efter indstilling fra Plan- og 
Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at uddelegere beslutningskompetencen for 
vedtagelse af lokalplaner. 
 
Beslutningen gik på, at beslutningskompetencen for lokalplaner der er i fuld 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer uddelegeres til Plan- og 
Miljøudvalget, mens beslutningskompetencen for lokalplaner der medfører 
udarbejdelse af et kommuneplantillæg uden foroffentlighedsfase uddelegeres til 
Økonomiudvalget. For alle øvrige planer forbliver beslutningskompetencen hos 
Byrådet.
 
Det blev desuden besluttet at delegationen skulle evalueres senest et år efter 
beslutningen.
 
Delegationen medfører at beslutningsprocessen forkortes med ca. 2 uger hvis 
Økonomiudvalget har beslutningskompetencen og med 6 uger hvis Plan- og 
Miljøudvalget har beslutningskompetencen.
 
Siden delegationen trådte i kraft, er der blevet behandlet 21 lokalplaner som enten 
forslag eller endelig vedtagelse. Beslutningskompetencen har for 3 planers 
vedkommende ligget hos Plan- og Miljøudvalget, 12 hos Økonomiudvalget og 6 
hos Byrådet. Nærmere beskrivelse af lokalplanerne kan ses i vedhæftede bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at delegationen af beslutningskompetencen for 
lokalplaner fortsætter uændret.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Et flertal anbefaler indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7043
 Forvaltning: CTM
 Sbh: tihj
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
Bilag- gennemgang af lokalplaner.pdf (dok.nr.29917/15)
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8. Tillægsbevilling til klimasikring

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar 
2015 samt møde den 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet 
om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering 
af skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro 
samt investeringer i klimasikring på tilsammen 25 mio. kr.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært meddelt Frederikshavn 
Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte 
lånedispensation af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje 2015 på 200 mio. 
kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til 
finansiering af akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af 
forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i 2015. Dispensationen er begrundet i 
de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede 
økonomi.
 
Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet, under henvisning til ministeriets 
udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsen § 16, stk. 1, 
meddelt Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 mio. 
kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde på 
grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og 
forebyggende klimatilpasningsinvesteringer. 
 
Der er således 18,5 mio. kr. til klimasikring. De 6,5 mio. kr. forventes anvendt til 
udbedring af de direkte skader fra uge 42. De resterende midler anvendes til 
klimasikringstiltag som: 

 Opmåling af Å systemer 
 Vurdering af Å systemernes kapacitet i forhold til den vandmængde, der 

må forventes at systemet skal kunne transportere. 
 Udarbejdelse af en dynamisk model, som kan vise de forskellige 

klimasituationer
 Udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan de forskellige værdier sikres. 
 Dialog med borgerne om, hvilken løsning der vælges i det enkelte opland. 
 Udbud af den valgte opgave
 Gennemførelse af den valgte løsning.

 
Administrationen vil på næste udvalgsmøde fremlægge oplæg til prioritering af de 
forskellige vandløbssystemer. Administrationen udbyder opgaven jf. ovenstående 
på Ellings Å systemet i løbet af marts måned.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CTM
 Sbh: sove
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget 
og byrådet at godkende at

1. anlægsbevillingen placeres under Teknisk udvalg 
2. der gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. til projekt Klimasikring. 

Bevillingen finansieres af yderligere låneoptag på 18,5 mio. kr.
3. rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. frigives

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr le5nedispensation til 
klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15)



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 20 af 54

9. Orientering om Det Maritime BrancheUdviklingsCenter

Sagsfremstilling
Med afsæt i økonomiudvalgets bevilling af 11. september 2013 på 500.000,- kr. til 
udvikling og etablering af Det Maritime BrancheUdviklingsCenter (MBUC) følger her 
en status på igangsatte tiltag og aktiviteter.
 
Det Maritime BrancheUdviklingsCenter er forankret hos MARTEC og efter at have 
brugt 1. halvår af 2014 til at få centres strategi og forretningsgrundlag på plads, 
blev udviklingskonsulent Peter Møller ansat medio august 2014 til at drive centret i 
gang med bistand fra både MARTEC og MARCOD.
 
MBUC vil med udviklingen af virksomhedsefterspurgte kompetenceforløb medvirke 
til at skabe et internationalt anerkende maritimt miljø i Vendsyssel, der tiltrækker 
virksomheder og kompetencer og derigennem skaber erhvervsøkonomisk vækst.
 
MBUC fungerer som ”Easy Point of Enty”- én indgang til kompetenceudvikling for 
de maritime virksomheder. Maritime virksomheder med et behov for 
kompetenceudvikling kan således rette henvendelse til MBUC, som så er 
behjælpelig med at tilrettelægge og udvikle et forløb i tæt samarbejde med de 
lokale uddannelsesinstitutioner; Brandskolen i Hvims, Martec, Skagen Skipperskole 
og Nordic Offshore Training Academy i Hirtshals samt mange flere. 
 
Men derforuden faciliterer MBUC et uddannelsesnetværk, hvor bl.a. engagerede 
virksomheder fra de maritime virksomhedsnetværk; Serviceteam Skagen, Maritime 
Network Frederikshavn samt Offshore Base Scandinavia deltager sammen med 
uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesnetværket er en vigtig kilde for MBUC til 
identifikation og udvikling af nye kompetenceforløb. Det er et åbent netværk, der 
mødes regelmæssigt og på møderne diskuteres kompetencebehov. Således er der 
med afsæt i dette samarbejde udviklet følgende uddannelsesforløb:

 Maritim Projektleder Uddannelse
 Grundlæggende maritim sikkerhed
 Maritim teknisk engelsk

Der etableres endvidere en regional web-portal, der samler udbuddet af maritimt 
relaterede kursusforløb, hvilket de maritime virksomheder har udtrykt ønske om. 
Hjemmesiden www.mbuc.dk blev lanceret medio januar 2015 og er under 
kontinuerlig udvikling efterhånden som der kommer flere kursustilbud relateret til 
det maritime erhverv. 
 
Det Maritime BrancheUdviklingsCenter har i 2014 bidraget til en omsætning hos 
uddannelsesinstitutionerne på ca. 200.000 kr. Forventningen for 2015 er at kunne 
bidrage til en omsætning hos uddannelsesinstitutionerne på ca. 700.000 kr. Der til 
kommer en forventning om deltagelse fra ca. 175 kursister, altså medarbejdere i de 
maritime virksomheder, der hver især bidrager med en værditilvækst af 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/8535
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU

http://www.mbuc.dk
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kompetencer til deres respektive virksomheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Til orientering.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden MARCOD

Sagsfremstilling
Jf. § 5, stk. 5.2.2 i vedtægter for Fonden MARCOD udpeger Økonomiudvalget 3 
medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende 
kompetencer og kendskab til

a. Den maritime serviceindustri
b. Rederierhvervet
c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner
d. Forretnings- og markedsorientering

Fondens formål er blandt andet at

 medvirke til i alment øjemed – såvel lokalt, regionalt og nationalt – at 
fremme den maritime innovation i Danmark

 skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime 
miljø i Danmark

 virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime 
innovationssystem

 besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet MARCOD 
A/S

Økonomiudvalget udpegede i efteråret 2012 Arne Remmen, professor ved Aalborg 
Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice precident Haldor Topsøe A/S samt 
Jenny Braat, direktør for Danske Maritime.
Arne Remmen og Jenny Braat modtager gerne genvalg.
 
Som 3. medlem indstilles Jens Boye, driftschef / Fleet Manager hos Royal Arctic 
Line til udpegning af Økonomiudvalget. Dette valg har virkning indtil 31. december 
2016.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget

1. genvælger Arne Remmen og Jenny Braat som bestyrelsesmedlemmer til 
Fonden MARCOD for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016

2. udpeger Jens Boye, som bestyrelsesmedlem til Fonden MARCOD for 
perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/7856
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU
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11. Vedtagelse af Boligpolitik 

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at et forslag til 
boligpolitik skulle udsendes i offentlig høring forud for en behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. Som led i den offentlige høring ville administrationen 
gå i dialog med samarbejdspartnere med henblik på at drøfte indholdet i 
boligpolitikken. 
 
På baggrund heraf har der i slutningen af februar måned været afholdt et møde 
med de almene boligforeninger, hvor et udkast til partnerskabsaftale blev drøftet. 
Der ud over er der igangsat en dialog med lokale aktører samt Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) om erfaringerne med at forny og renovere 
parcelhuskvarterer i samarbejde med boligejerne. 
 
I offentlighedsfasen kom der ingen yderligere bemærkninger. 
 

Baggrund for boligpolitik 

Baggrunden for at udarbejde en boligpolitik er, at udbuddet og kvaliteten af boliger i 
Frederikshavn Kommune har betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt netop nu. Mange 
virksomheder i kommunen forudser en fremtidig vækst og dermed også en 
kommende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette behov skal 
kommunen understøtte og udnytte bl.a. ved at gøre det attraktivt at blive boende 
eller bosætte sig i kommunen. 

For at understøtte, at kommunen kan medvirke til at skabe det rette udbud af 
tidssvarende boliger, har Center for Udvikling og Erhverv i samarbejde med Center 
for Teknik og Miljø udarbejdet en boligpolitik ” Frederikshavn Kommune – et godt 
sted at bo”. Boligpolitikken skal bidrage til at danne et grundlag for prioritering af 
indsatser og for stillingtagen til nye boligprojekter. 

Indhold i boligpolitik

Boligpolitikken sætter fokus på fire emner:

 Eksisterende boliger og boligområder - med henblik på

-       at styrke områdernes funktionelle og æstetiske kvaliteter
-       at etablere nye samarbejder der kan indgå i omdannelse af 

relevante boligområder, så det er attraktivt for ældre at blive 
boende i områderne 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11594
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Nye boligområder – med henblik på 

-       at matche behovet hos den fremtidige arbejdskraft, så den finder 
det attraktivt at bosætte sig i kommunen

-       at styrke nye og tidssvarende måder for fællesskab og bevægelse 
i boligområderne

 Almene boliger – med henblik på

-       at kunne tilbyde både moderne, bynære og tidssvarende 
lejeboliger samt billige lejeboliger, der gør det muligt for alle 
uanset indkomst at leje en bolig

-       at indgå et partnerskab imellem kommunen og de lokale 
boligforeninger for at gøre det almene boligmarked attraktivt og 
fleksibelt og for at indgå tættere samarbejde om at prioritere 
renoveringer, nedlæggelse og nyopførelse af almene boliger       

 De mindre bysamfund – med henblik på

-       at imødekomme boligbehovet primært i de eksisterende 
boligområder 

-       at samarbejde med grundejere og borgere om at skabe rammer 
for fornyelse og ombygning af boligerne, så der kan skabes ny 
værdi for byerne

 
Boligpolitikken ” Frederikshavn Kommune – et godt sted at bo” er vedhæftet som 
bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget og byrådet godkender boligpolitikken ”Frederikshavn Kommune – 
et godt sted at bo”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Udvalget vil i den fremtidige planlægning af nye boligområder lægge vægt på 
klimasikring i form af kotehøjder mv.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
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Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf (dok.nr.30879/15)



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 26 af 54

12. Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om tilladelse til 
udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1, 4 og 55

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Vesterport om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1 – ”Det gamle Vesterport”, afdeling 4 ”Mølleparken”, og 
afdeling 55 ”Tunøvej, Viborggade m.fl.”.
 
Afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 30.877.000 kr. med obligationsrestgæld 
på 27.311.491 kr. og restløbetid på 15,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til 
nyt kontantlån på 28.276.000 med løbetid på 16 år. (1,5 % kontantlån).
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 250.135 kr. 
 
Afdeling 2 omfatter 2 lån store oprindeligt 16.800.000 kr. med obligationsrestgæld 
på 14.663.365 kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % kontantlån), og 15.000.000 kr. 
med obligationsrestgæld på 13.135.712 kr. og restløbetid på 15,5 år (4 % 
kontantlån), der ønskes konverteret til et nyt kontantlån på henholdsvis 13.165.000 
kr. og 14.694.000 kr. – begge med løbetid på 16 år (1,5%  kontantlån).
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 240.799 kr.
 
Afdeling 55 omfatter lån stort oprindeligt 9.889.000 kr. med obligationsrestgæld på 
9.761.241 kr. og restløbetid på 23,5 år (3 % kontantlån) ønskes konverteret til et 
nyt kontantlån på 9.787.000 kr. med løbetid på 24 år. 
 
Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 47.461 kr.
 
Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og 
boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet 
boligbyggeri.
 
I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, 
herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der 
tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens 
godkendelse.
 
§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i 
støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer – bl.a. at det 
nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån og 
at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfriede lån. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/6075
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet - i henhold til 
praksis - godkender låneomlægningen og meddeler tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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13. Ansøgning om kommunegaranti - Præstbro Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling
Præstbro Kraftvarmeværk har ved brev af 19. februar 2015, anmodet 
Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved KommuneKredit på 
500.000 kr. til finansiering af udskiftning af varmekedel til en ny energibesparende 
varmekedel. Lånet forventes optaget med en løbetid på 5 år. Udskiftningen af 
kedlen forventes at give en årlig besparelse på ca. 170.000 kr., hvilket vil gøre, at 
der kan leveres billigere varme til værkets forbrugere.
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, 
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 
og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. 
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets 
beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en 
løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 
kommunegarantier til forsyningsselskaberne.
 
Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Præstbro Kraftvarmeværk. 
Denne blev indfriet pr. 31. december 2014.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 500.000 kr.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/10442
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 500.000 kr. til Præstbro 
Kraftvarmeværk, til investering i ny varmekedel.

2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision 
af restgælden ultimo året.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Kommunegaranti - låne ansøgning fra Præstbro Kraftvarmeværk.docx (dok.nr.43922/15)
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14. Ansøgning om kommunegaranti - Hørby Varmeværk 
A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Hørby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev, anmodet Frederikshavn Kommune om en 
kommunegaranti til et lån ved Kommunekredit på 1.000.000 kr. til finansiering af 
opsætning af ny røggasventilator, forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt 
nyt værksted. Lånet forventes optaget med en løbetid på 15 år. Udskiftningen sker 
for at optimere anlægget i forbindelse med etablering af transmissionsledningen til 
Thorshøj og Østervrå.  
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, 
såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 
og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på. 
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets 
beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en 
løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af 
kommunegarantier til forsyningsselskaberne.
 
Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for Hørby Varmeværk A.m.b.a. 
Det drejer sig om 6 lån, hvor restgælden pt. er på 7.648.516,24 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 1.000.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/10447
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 1.000.000 kr. til Hørby 
Varmeværk A.m.b.a. til investering i opsættelse af røggasventilator, 
forbrændingsventilator, ny tavle og styring samt nyt værksted.

2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision 
af restgælden ultimo året.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Ansøgning fra Hørby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti.pdf (dok.nr.44014/15)
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15. 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 18. marts 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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16. Ændring af budget 2015 som følge af ændret pris- og 
lønfremskrivning fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling
Som forudsætning for budgetlægningen for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019, 
har KL udarbejdet nye skøn for pris- og lønfremskrivningen. I disse nye pris- og 
lønskøn er der også opdateret fremskrivningerne fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 
2015. Dette er bl.a. sket på baggrund af de nyligt afsluttede 
overenskomstforhandlinger, hvor der er indgået forlig.
 
Ændringen for fremskrivningen 2013 til 2014 er marginale og den samlede 
fremskrivningsprocent er ikke ændret. Det anbefales derfor, at der ikke korrigeres 
for ændringer fra 2013 til 2014.
 
Fremskrivningen fra 2014 til 2015 er derimod ændret markant, her er den samlede 
fremskrivningsprocent reguleret ned fra 2,0 % til 1,4 %. Her er den væsentligste 
korrektion virkningen af overenskomstresultatet, hvor lønarten ændres fra 2,0 % til 
1,4 %. På en række af de øvrige arter er der også foretaget større korrektioner 
både i opadgående og nedadgående retning.
 
Beløbsmæssigt – i alt for drift og anlæg - drejer det sig for lønningerne om en 
nedregulering på 14,0 mio. kr. og de øvrige arter med en nedregulering på 1,5 mio. 
kr. Af vedhæftede bilag fremgår reguleringen for drift og anlæg fordelt på udvalg.
 
For anlæg alene betyder den ændrede prisfremskrivning, at budgettet tilføres 0,2 
mio. kr. Hermed er købekraften uændret for anlægsbudgettet.
 
Det anbefales, at alle de berørte arter reguleres fra 2014 til 2015. Som begrundelse 
herfor er, at det må forventes, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen, vil ske 
en reduktion af balancetilskuddet, hvorved der bliver taget finansiering ud af 
budgettet. Udvalgsområderne vil have den samme købekraft som det var 
forudsætningen ved budgetlægningen. Endelig har Frederikshavn Kommune et 
princip om, at følge de skøn for pris- og lønfremskrivningen som KL anbefaler.
 
I forbindelse med budgetlægning af 2016 – 2019 vil de lavere skøn for pris- og 
lønfremskrivning fra 2014 til 2015, blive indregnet i pris- og lønfremskrivningen til 
2016 prisniveau.
 
Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at

1. budget 2015 nedreguleres med 15,5 mio. kr. på grund af nye skøn for 
udviklingen af pris- og lønfremskrivningen fra 2014 til 2015.

2. de 15,5 mio. kr. tillægges kassebeholdningen

 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Beregnet P/Lvirkning på udvalg (dok.nr.41692/15)
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17. Afrapportering for 2014 - Finansiel Strategi

Sagsfremstilling
Hermed forelægges afrapportering for 2014 vedrørende Finansiel Strategi for 
Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.
 
Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring 
styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i 
den vedtagne finansielle strategi.
 
Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens 
obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens 
porteføljeplejeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter.
 
Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 1,74 %, 
hvilket er højere end det benchmark der sammenlignes med, og som var på 0,65 
%. Afkastet er under de forventninger Nordea havde i forbindelse med 
rapporteringen for 1. halvår 2014, hvor man forventede et afkast på mellem 2,25 % 
og 2,75 %. Men rentemarkedet har i 2. halvår reageret anderledes, end man kunne 
forvente sig, og vi har en situation, at lånegivere betaler rente for at låne penge ud. 
 
Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, 
men handler gennemføres kun ifølge aftale med Frederikshavn Kommune. 
Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte 
finansielle strategi.     
 
Da Frederikshavn Kommune indførte ønsket om modpartsrisiko skete det på 
baggrund af, at flere pengeinstitutter ikke længere kunne opfylde kapitalkravet fra 
Finanstilsynet, og blev overtaget af Finansiel Stabilitet – eller andre 
pengeinstitutter. I sådanne tilfælde kan indskydere kun gøre krav på dækning af et 
beløb på op til ca. 750.000 kr. – resten af et indestående er et simpelt krav mod 
pengeinstituttet. 
 
Der er nu sket en oprydning i pengeinstitutternes lånebeholdning, og Finanstilsynet 
vurderes at føre et mere aktivt tilsyn med disse. Frederikshavn Kommune kan 
derfor overveje, om man skal lempe kravene til en modpartsrisiko, idet det vurderes 
vanskeligt i fremtiden, at kunne generere et afkast af de obligationer der er købt for 
et reducere indestående i pengeinstituttet, som står mål med den renteudgift der er 
på den driftskredit der er stillet til rådighed for obligationskøbet.  
 
En anden måde at øge mulighederne for afkast af modpartsbeholdningen kunne 
være, at øge mulighederne for hvad der kan investeres i. Gennem en øgning af 
mulighederne for en varighed der er længere end fra 0 – 5 år, vil der kunne 
opkøbes obligationer som vil give et højere afkast. I den nuværende finansielle 
strategi har Økonomiudvalget ønsket, at der kun placeres likvide midler i danske 
stats- og realkreditobligationer. Investeringsprofilen er således ”lav risiko”. Ved at 

 Åben sag

 Sagsnr: 08/2359
 Forvaltning: CØP
 Sbh: ptne
 Besl. komp: ØU
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give mulighed for at investere i erhvervsobligationer – men fortsat med ”lav risiko”, 
kunne der også af denne vej skaffes et større afkast af 
modpartsrisikobeholdningen. 
 
Ønsker Frederikshavn Kommune at gennemføre ovennævnte mulighed, vil det 
kræve en tilretning af den gældende finansielle strategi.
 
Økonomiafdelingen anbefaler, at Frederikshavn Kommune som følge af den usikre 
økonomiske situation omkring renter og presset på den danske krone fastholder, at 
modpartsrisikoen skal reduceres mest muligt, gennem opkøb af obligationer, så 
Frederikshavn Kommune kun har beløb indestående op til 750.000 kr., og som 
således er dækket af indskydergarantien. Endvidere anbefales det, at fastholde 
placeringen af midlerne i stats- og realkreditobligationer, hvor risikomålet er en 
varighed på 0 – 5 år. 
 
Placeringen af obligationer samt fastholdelse af reduktion af modpartsrisiko over for 
pengeinstitutter vurderes igen i forbindelse med rapporteringen for den Finansielle 
Strategi for 1. halvår 2015.
 
Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke foretages yderligere afdækning af den 
langfristede gæld og dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for 
fast rente.  

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning 
2. der som følge af den usikre økonomiske situation omkring renter og 

presset på den danske krone fastholdes, at modpartsrisikoen skal 
reduceres mest muligt gennem opkøb af obligationer

3. placeringen af obligationer samt fastholdelse af reduktion af modpartsrisiko 
overfor pengeinstitutter, vurderes igen i forbindelse med rapporteringen for 
den Finansielle Strategi for 1. halvår 2015 

4. der ikke foretages yderligere afdækning af den langfristede gæld, og 
dermed ikke går ud over den afsatte maksimumsgrænse for fast rente. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Indstillingens punkter 1, 2 og 3 blev godkendt.
 
Indstillingens punkt 4 blev godkendt med den bemærkning, at af den ikke 
afdækkede gæld, kan op til 50% af denne afdækkes ved rentesikring i op til 5 år. 
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 
 
Bilag
Afrapportering for 2014 (dok.nr.784/15)
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18. Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til 
budget 2015 og 2016 

Sagsfremstilling
Sagen ”Finansiering af overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder i 
budget 2015” blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 21. januar 2015. 
 
Siden budgetvedtagelsen af budget 2015 er der fremkommet en række forhold, 
som nødvendiggør en tilretning af budgetrammerne for 2015 og 2016. 
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. oktober 2014, at den oprindelige 
skattefinansierede anlægsramme for 2015 skal overholdes. Denne beslutning giver 
udfordringer i forhold til ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 som udføres i 2015, 
et nyt forpligtende anlægsarbejde vedrørende Solnedgangspladsen uden afsat 
bevilling samt en uudmøntet reduktionspulje på 6 mio. kr. i budget 2015. 
 
Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, er sagen sendt til behandling i de 
berørte fagudvalg til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 
 
Tiltrædelser i de respektive fagudvalg er som følger:
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 8. januar 2015, at holde en 
halv mio. kr. udenfor frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende projekt Udvikling af 
den digitale daginstitution. 
 
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 9. februar 2015, at tiltræde følgende 
indstillinger:

1. at bevillingen til Kystfodring på 1,1 mio. kr. flyttes fra 2015 til 2016. 
2. at 1 mio. kr. af bevillingen til slidlag i 2015 flyttes til 2016.
3. at Teknisk Udvalg indstiller, at Byrådet giver en tillægsbevilling i 2015 på 2 

mio. kr. til projekt Solnedgangspladsen. Projektet finansieres af likvide 
midler. 

4. at rådighedsbeløbet frigives med 2 mio. kr.  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 10. februar 2015, at tiltræde 
indstilling efter anbefaling fra Økonomiudvalget, at anlægsarbejdet vedrørende 
trafikterminal strækker sig over 2015 og 2016, samt at projektet udvider den 
oprindelige budgetramme med 2 mio. kr. i 2015. Overførsel af uforbrugte 
projektmidler til 2015 og 2016 sker i overførselssagen til 2015. 
 
Økonomiudvalgets egne projekter blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 
21. januar 2015. 
 
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
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Halvdelen af beløbet 1,1 mio. kr. kan finansieres af lånetilsagnspuljen. Resten kan 
finansieres af den uforbrugte ramme vedrørende kystfordring under Teknisk 
Udvalg. 
 
I budgettet for 2015 er der indarbejdet en reduktion af anlægsbudgettet på 6 mio. 
kr. Reduktionen kan udmøntes på følgende måde:
 

1. til anlægsprojekter er der 4 projekter, som kan betragtes som 
effektiviseringspotentiale og dermed er låneberettigede. 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. i 2015.
3. anlægsbudgettet på 2,2 mio. kr. til renovering af tag på Frederikshavn 

Idrætshal flyttes fra budgetår 2015 til budgetår 2016. 

Den resterende finansiering på 1,5 mio. kr. forventes finansieret af Børne- og 
Ungdomsudvalget vedrørende projekt Udvikling af den digitale daginstitution samt 
Teknisk Udvalg vedrørende slidlag jf. ovennævnte beskrivelser. 

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, efter de 
anførte tiltrædelser fra de berørte fagudvalg samt oprindelig godkendelse af 
Økonomiudvalgets ændringer, 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 projektet 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. Overførsel af uforbrugte projektmidler til 
2015 sker i overførselssagen til 2015. 

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 mio. kr. finansieres af 1,3 mio. kr. fra 
lånetilsagnspuljen, reduktion af Energibyens anlægsbevilling med 1 mio. 
kr., flytning af Renovering af tag på Frederikshavn Idrætshal på 2,2 mio. kr. 
fra 2015 til 2016, samt 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. 
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7. Teknisk Udvalg indstiller at udskyde slidlagskontoen med 1 mio. kr. fra 
2015 til 2016. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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19. Prioritering af rådighedsbeløb til anlægsprojekter til 
Bæredygtigt Børneområde 2015

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 28. januar 2015 frigivelse af rådighedsbeløb – 
Økonomiudvalgets budgetområde 2015.
 
På investeringsoversigten ønskes følgende rådighedsbeløb, anført under 
Økonomiudvalgets budgetområde prioriteret til gennemførelse af projekter i 2015 til 
Bæredygtig Børneområde.
 
Projekterne til Bæredygtig Børneområde finansieres af de på budget 2015 afsatte 
rådighedsbeløb. 
 

Helhedsplan daginstitutionsområdet 14.487.000 kr.
Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 427.000 kr.
Vedligehold skolebygninger – bygningsrelaterede udgifter 8.693.000 kr.
I alt 23.607.000 kr.

 
Rådighedsbeløbet skal anvendes til følgende projekter i 2015 til Bæredygtig 
Børneområde.
 
Nedenstående prioriteringer er afklaret i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. 
december 2014. Dog var der indregnet 1.407.000 kr. som forventet mindre 
låneadgang vedrørende sikring af skoleveje. Dette projekt vurderes indenfor den 
ansøgte låneramme og dermed henstår der 1.407.000 kr. som ikke er disponeret.
 
Ejendomscenteret indstiller at de udisponerede midler fordeles med 607.000 kr. til 
etablering af arbejdspladser til Distriktsteam Nord, samt 500.000 kr. yderligere til 
akutvedligeholdelse af skoler samt 300.000 kr. til ny legeplads ved Skagen Skole. 
Herudover afsættes der yderligere 500.000 kr. til ny legeplads ved Skagen Skole 
finansieret af akutvedligeholdelse af skoler. 
 
Akutvedligeholdelse af skoler
Med udgangspunkt i 2 mio. kr. til opgaven, vil dette svare til ca. 17 kr./m2.
V&S prisdata middelniveau for planlagt vedligehold er 108 kr./m2 og 22 kr./m2 til 
akut vedligehold, dvs. samlet set en anbefaling på 130 kr./m2 til planlagt og akut 
vedligehold, hvilket betyder, at der opbygges et væsentligt efterslæb, som over tid 
vil kræve flere midler til akut vedligehold.
 
Prioritering af vedligeholdelses opgaver, som finansieres af pulje for 
akutvedligeholdelse af skoler, vil blive fordelt efter nedenstående prioriteter.
 

1.     Opgaver, som følger af lovkrav
2.     Opgaver, der sikrer bygningens brugere og forebygger fejl og mangler, der 

kan medføre person risiko/ fare, hvis de udvikler sig

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5959
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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3.     Forebyggende udvendigt vedligehold 
4.     Forebyggende indvendigt vedligehold
5.     Opgaver, der forbedrer bygningens funktionsforhold for brugere, indeklima 

samt andre ønsker fra bygningens brugere.
 
Ejendomscenterets vurdering er, at et budget på 2 mio. kr. vurderes at være et 
absolut minimum, hvor midlerne vil blive brugt til prioritet 1 og 2 opgaver.

Dette betyder endvidere, at prioritet 3, 4 og 5 opgaver ikke vil blive udført, hvilket vil 
forårsage en øget nedbrydning af bygningsmassen, og over tid et øget behov for 
midler til akutvedligehold til prioritet 1 og 2, da alle levetidsforlængende arbejder 
ikke udføres på skoleområdet, eksempelvis indvendig og udvendig malerarbejder.
  
Anlægsoverblik – Bæredygtig Børneområde
Bæredygtig Børneområde – 
Anlægsprojekter

2015

Projekter Kr.
Akutvedligeholdelse af skoler 2.000.000
Sikring af skolevej 3.100.000
Skoler i Sæby 2.000.000
Strandby Skole 2.000.000
0-6 års institution Mariehønen Jerup 800.000
Ny institution Elling inkl. køkken 6.900.000
0-6 års institution Kernehuset Gærum 1.700.000
0-6 års institution Voerså Børnehave 1.700.000
Ny institution Sættravej inkl. køkken 500.000
Flytteomkostninger 1.500.000
Arbejdspladser – Distriktsteam Nord 607.000
Ny legeplads ved Skagen Skole 800.000
I alt 23.607.000

 
Indstilling
Teknik- og miljødirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets 
område prioriteres til Anlægsprojekterne til Bæredygtig Børneområde som ovenfor 
specificeret, i alt 23.607.000 kr. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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20. Kommunal selvskyldnerkaution for låneoptagelse i 
Frederikshavn Havn

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 26. marts 2014, ”at kommunen vil 
være sindet at tiltræde omdannelsen af Frederikshavn Havn A/S til kommunal 
selvstyrehavn, og som følge deraf også sindet, at meddele de nødvendige 
garantier i forbindelse med havneudvidelsen”.
 
Frederikshavn Havn er nu så langt i processen omkring den planlagte 
havneudvidelse, at den fornødne finansiering i Kommunekredit skal på plads. 
Havnen har qua det aktuelle renteniveau mulighed for at indgå en særdeles 
fordelagtig renteaftale med Kommunekredit. Der er endnu ikke indgået bindende 
kontrakt omkring havneudvidelsesprojektet. Der er fastsat et beløb på 600 mio. kr. 
ud fra de foreløbige indikationer, som er modtaget fra entreprenørerne. 
Byggeperioden for etape 1 af havneudvidelsen forventes at løbe i årene 2015, 
2016 og 2017.
Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, har nu rettet henvendelse til 
Frederikshavn Kommune og beder kommunen om at godkende låneoptagelsen og 
påtage sig kautionsforpligtigelsen for lånet.

Økonomiske konsekvenser
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan kommunen indtræde 
som selvskyldnerkautionist, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning 
gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages 
som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år.
Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden 
på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
 
Generelt gælder, at alle kautioner for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten 
det beløb kautionen lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen 
skal deponere et beløb svarende til det beløb, kautionen lyder på.
I dette tilfælde stilles kautionen til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, der vil være automatisk låneadgang til.
Frederikshavn Kommune kan yde kautionen til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunal kaution for de faktiske udgifter til projektet.
 
Pr. 31. december 2014 garanterer Frederikshavn Kommune for lån til 
Frederikshavn Havn for 82,9 mio. kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12441
 Forvaltning: CØP
 Sbh: kajo
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse §12 
indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den kommunale 
Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved at optage lån i 
Kommunekredit på op til 600 mio. kr. til anlægsudgifter i 2015 - 2017 til udvidelse af 
Frederikshavn Havn, etape 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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21. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. 
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. 
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er 
sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er 
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til 
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for 
år 2013.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 
reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 
elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: ØU
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22. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politiske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Drøftet og tiltrådt.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
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er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Folkeoplysningsudvalget vil gerne præsenteres for konkrete tiltag og muligheder på 
et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde. 
 
Beslutning Distriktsudvalget den 17. marts 2015
Indstillingen tiltrædes

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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23. Frigivelse af puljemidler - "Klippekort" - Øget livskvalitet 
blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere"

Sagsfremstilling
På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times 
ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der 
bestemmes af den enkelte kommune. Puljemidlerne opnås gennem en ansøgning 
til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  
 
Socialudvalget har på deres møde den 4. februar 2015 taget beslutning om 
tildelingskriterier, og ansøgningens udformning mv. Den oprindelige sag er vedlagt 
som bilag. Det skal bemærkes, at der er indsendt ansøgning til puljen medio 
februar 2015.
 
På denne baggrund vil Socialudvalget gerne have frigivet de ansøgte puljemidler til 
ovenstående formål, såfremt puljeansøgningen imødekommes fra ministeriet. Der 
kan forventes svar herpå ultimo marts 2015.  
 
Indstilling
Socialudvalget indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af 
midler bevilliget fra pulje til ”Klippekort” – Øget lovskvalitet blandt de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere” på 1.036.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
Dagsordenpunkt: "Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere - 
Punkt_23119_Klippekort - Øget livskvalit_23-02-2015 10-34-49.PDF (dok.nr.33581/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1540
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: ØU
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24. Ansøgning om Zulu Sommerbio i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Zulu Sommerbio søger om at vise to filmfremvisninger sammen med Frederikshavn 
Kommune. Filmene skal vises i perioden 15. juli – 15. august 2015. 
 
Zulu Sommerbio leverer følgende til to filmfremvisninger:

 Eventafvikling, projektleder og afviklere
 Teknisk afvikling og biograf set-up
 Rettigheder til film og musik
 Et passende antal toiletter
 En bod hvorfra der sælges Zulu Sommerbio merchandise, slik popcorn, 

sodavand og varme drikke
 Diverse Zulu tiltag og kommercielle partners aktivering på eventpladsen
 Markedsføring af Zulu Sommerbio på diverse TV2 Platforme.
 Alt øvrig markedsføring og tiltag i forbindelse med Zulu Sommerbio 2015 

skal gokendes af Zulu.

Frederikshavn Kommune skal levere

 Location
 Strøm til eventen
 Oprydning og renovation i forbindelse med de 2 afviklingsdage
 100.000 kr. ekskl. moms.
 Det er ikke tilladt at have øvrigt salg på det udendørs areal i forbindelse 

med Zulu sommerbio.

Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. 
Økonomiudvalgets markedsføringskonto er på 103.000 kr. hvoraf 80.000 kr. 
allerede er disponeret.
Økonomiudvalgets Dispositionskonto er på 170.000 kr. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Ansøgning imødekommes ikke.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
 

Bilag
præsentationsmateriale - Frederikshavn & Zulu Sommerbio. (dok.nr.40770/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/8551
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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25. Oversigt over forventet udbud af ejendomme i 2015  Lukket sag

 Sagsnr: 14/21804
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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26. Handel med Volstrup Skole  Lukket sag

 Sagsnr: 13/23413
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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27. Eventuelt salg af ejendommen Hirtshalsvej 524, Ålbæk  Lukket sag

 Sagsnr: 14/5533
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 18. marts 2015 Side 53 af 54

28. Aftale om ommærkning af ældreboliger  Lukket sag

 Sagsnr: 13/2453
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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