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1. Evt. salg af skov- og hedearealer

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.
 
Indstillingens punkt 1., 2. og 4.:
Alle bud forkastes, udbud annulleres.
 
Indstillingens punkt 3: 
Et flertal godkender indstillingen.
 
Indstillingens punkt 5: 
Et flertal anbefaler overfor byrådet.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde indstillingens punkt 3 og 5.
 
Nettoindtægten anbefales tillagt de budgetterede anlægsmidler til salg af 
ejendomme.
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/6132
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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2. Forslag til lokalplan - Boligområde ved Guldmajsvej, 
Skagen samt kommuneplantillæg 09.83

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2013, at der igangsættes ny 
planlægning med henblik på parcelhusudstykning på ansøgt areal nord for 
Cronborgvej. Det er endvidere besluttet, at det kommunale areal vest for 
lokalplanområdet medtages i kommuneplantillægget.
 
Center for Teknik og Miljø har derpå i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag 
til lokalplan SKA.B. 05.10.02 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.83. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at overføre arealet fra eksisterende 
kommuneplanramme SKA.B.05.08 til eksisterende ramme SKA.B.05.10, således at 
der åbnes mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse.
 
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til åben-lav bebyggelse. 
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst 700 m2. 
Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og 
bebyggelsen kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den maksimale 
bygningshøjde må ikke overstige 7,5 meter fra et fastlagt niveauplan.
 
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om bebyggelsens udseende, som 
i store træk svarer til bestemmelserne for det tilgrænsende boligområde øst for 
lokalplanområdet. Herved søges sikret en god harmoni i området.
 
For at sikre bebyggelsen i området mod oversvømmelser, er der indsat 
bestemmelser om at mindste sokkelkote fastsættes til 2,5 m DVR90, og at ny 
bebyggelse ikke må tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod oversvømmelser.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.B.05.10.02 samt kommuneplantillæg 
nr. 09.83 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
- SKA.B.05.10.02 (PMU05.05.15).pdf (dok.nr.77644/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24628
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan - Erhvervsområde ved 
Strandklit i Skagen og kommuneplantillæg nr. 09.75

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august 
2014, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat 
af april 2015. Indsigelserne drejer sig i det væsentligste om forholdet til § 3 
udpegninger i området og vejadgang til bebyggelsen i området.
 
Lokalplanområdet er beliggende øst for boligbebyggelsen Skagen Nordstrand. 
Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af et hotelbyggeri i områdets 
sydlige del og at friholde områdets nordlige del for bebyggelse med henblik på at 
sikre området som naturområde i form af klithede.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. maj 2015
Indstillingen tiltrædes, idet vejadgangen afventer konkret beslutning herom i 
udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
IndsigelsesnotatLP.SKA.E.06.01.01 Strandklit.doc (dok.nr.73198/15)
Kort med forslag til erstatningsnatur.pdf (dok.nr.73193/15)
EndeligVedtagetLP.SKA.E.06.01.01Strandklit.pdf (dok.nr.73205/15)
Endelig VedtagetStrandklit KPLtillæg.pdf (dok.nr.73207/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8414
 Forvaltning: CTM
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU
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4. Fremtidigt beredskab i Nordjylland

Sagsfremstilling
Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. 
juni 2014 i KKR Nordjylland(Kommune Kontakt Rådet) besluttet, at 
kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige 
struktur på beredskabsområdet. 
 
KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde, og 
på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt 
fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.
 
KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015, og anbefaler, at de 11 
Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at 
indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016
 
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om, at der i processen 
frem mod endelig etablering af selskabet

 udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter 
håndteres

 fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter 
befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel

 at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del at de 
operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at 
indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den 
endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.
 
Forslaget tager afsæt i følgende pejlemærker. 
Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en 
strukturtilgang med tre niveauer:

1. Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
2. Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
3. Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)

 Ingen forringelse af responstiden
 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
 Anvendelse af den bedst mulige teknologi
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted
 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
 Nærvær i brandsyn
 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet 

(den risikobaserede dimensionering)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14881
 Forvaltning: UE
 Sbh: CHPA
 Besl. komp: ØU/BR
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 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
 Forebyggelse opprioriteres
 Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til 
rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der 
er vedlagt som bilag. 
 
Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.
 
Organisering

 Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
 Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant 

for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør 
ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver 
mulighed herfor

 Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra 
hver af de fire klynger

 For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter 
anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der 
tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med 
medarbejderrepræsentanter

 Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren 
sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den 
øvrige ledelsesgruppe

 Der etableres én vagtcentral
 Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og 

myndighedsopgaverne

-       Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og 
Brønderslev)

-       Midt (Aalborg)
-       Vest (Thisted og Morsø)
-       Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

 De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, 
kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger

 I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i 
dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. 
Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at 
tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet

 Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for 
klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler 
udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative 
opgaver
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 Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne 
fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen 
på i alt 7,5 mio. kr.

 Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er 
dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. 
Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for 
regnskabsår 2014

 Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og 
lønfremskrivningsprocenter

 Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med 
besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-
start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra 
indbyggertallet pr 1. januar 2015

 I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere 
reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.

 Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med 
mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til 
det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er 
forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og 
beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre 
andet aftales.

 I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet 
for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for 
at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset 
når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt 
foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør 
dimensioneringen

 I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende 
finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor 
rammen.

 Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af 
ejerkommunerne.

 Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. 
Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske 
værdi vurderet af en sagkyndig person pa området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der 
etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed 
i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse 
bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner. 
 
Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere 
besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire 
klynger.
 
Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt 
fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om 
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virksomhedsoverdragelse. 
 
Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, 
kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, 
og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af 
medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.
 
Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det 
samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab 
indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være 
udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.
 
Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via 
følgende parametre:

 Samlet administration og ledelse 
 Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre 
 Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende 

dimensionering 
 Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere 
yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der 
arbejdes med en fasemodel i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.
 
Fase 1 - etableringsfasen
2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler 
et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen 
på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er 
opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.
 
Fase 2 - indfasning
Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. 
Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det 
nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst 
allerede i 2017.
 
Fase 3 - drift
Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt 
justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen
 
Videre proces
Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få 
beskrevet snitflader og ”komme i gang”. 
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For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til 
udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at 
den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ 
sparrings/styregruppe i etableringsfasen. 
 
Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 
2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og 
kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der træffes en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for 
de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne

2. arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de 
anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland 
– baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger

3. endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i 
byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 

Bilag
Bilag 1 - Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version (dok.nr.80090/15)
Bilag 2 - Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt (dok.nr.80092/15)
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5. Anlægsregnskaber 2014 Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i regnskab 2014 afsluttet et 
anlægsprojekt, ”akutrenovering havne”.
Der er udarbejdet et anlægsregnskab for projektet og dette har været fremsendt til 
kommunes revision BDO for godkendelse.
 
Bevillingen til projektet blev givet på Byrådsmødet 5. november 2012 og lød på 
2.200.000 kr.
 
Den samlede anlægsudgift er på 2.200.000 kr. fordelt med 991.331 kr. i 2012, 
1.152.992 kr. i 2013 og 55.677 kr. i 2014.
 
Anlægsregnskabet er nu revisorpåtegnet uden anmærkninger 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender og videresender 
anlægsregnskabet for akutrenoveringer af havne til Økonomiudvalgets og Byrådets 
godkendelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 18. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 

Bilag
anlægsregnskab akutrenovering.pdf (dok.nr.73506/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9821
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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6. Anlægsregnskaber Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets område blev der i 2014 afsluttet 4 anlægsprojekter. Der er 
udarbejdet anlægsregnskaber for hver projekt og disse har været fremsendt til 
revisionen.
 
Projekt Udvalg Forbrug 

kr.
Budget kr. Afvigelse 

kr.
Skagen Sundhedscenter ØU 5.475.726 5.700.000 224.274
Ombygning vedr. 
Ungeenheden

ØU 6.533.246 6.475.000 -58.246

Etablering af 
lærerarbejdspladser

ØU 2.200.000 2.200.000 0

Udvid/hjemtagelse pladser 
døgn.

ØU 12.825.521 13.502.559 677.038

 
Merforbrug på projektet - Ombygning vedr. Ungeenheden – samt mindre forbrug på 
projekterne Skagen Sundhedscenter og Udvidelse hjemtagelse pladser 
døgninstitutioner er alle opgjort i forbindelse med overførselssagen.
 
Alle anlægsprojekter er nu revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 
godkende de 4 revisorpåtegnede anlægsregnskaber.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/9421
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Samlet opstilling - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81250/15)
Ledelseserklæring - Skagen Sundhedscenter (dok.nr.81253/15)
Revisorerklæring for anlægsprojekt Skagen Sundhedscenter - Skagen Sundhedscenter 
revisorerklæing.pdf (dok.nr.81248/15)
Samlet opstilling - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81245/15)
Ledelseserklæring - Ombygning Hånbækskolen Ungeenheden (dok.nr.81246/15)
Revisorerklæring for anlægsregnskab Ombygning Hånbækskolen Ungeenhed - Ombygning 
Hånbækskolen Ungeenhed revisorerklæing.pdf (dok.nr.81243/15)
Samlet opstilling - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81235/15)
Ledelseserklæring - Etablering af lærerarbejdspladser (dok.nr.81237/15)
Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskab etablering af lærerarbejdspladser - Etablering af 
lærerarbejdspladser - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81231/15)
Ledelseserklæring - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.81228/15)
Revisorerklæring til anlægsregnskab - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninstitution - Udvidelse 
hjemtagelse pladser døgninstitution - revisorerklæring.pdf (dok.nr.81226/15)
Samlet opstilling - Udvidelse hjemtagelse pladser døgninst. (dok.nr.31919/15)
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7. Tolne Skov ApS - salg af anparter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune ejer i alt 22 anparter i Tolne Skov ApS, idet alle de 3 
gamle kommuner(Skagen, Frederikshavn, Sæby), hver især ejede anparter i 
selskabet. 
 
Ejerandelen i selskabet er 3,385 %.
 
Tolne Skov er et væsentligt forsyningsområde i forhold til vandforsyning i 
Frederikshavn Kommune, og der har derfor været drøftelser mellem Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Forsyning A/S om, at Frederikshavn Forsyning A/S 
gennem et eventuelt køb af Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov, 
kunne sikre sig den nødvendige indflydelse omkring skovens drift, og derigennem 
varetage vandforsyningsinteresserne for selskabet.
 
I Frederikshavn Kommunes regnskab 2014 er anparterne optaget til en værdi på 
376.870 kr. på baggrund af egenkapitalen i selskabet 31. december 2013.
 
Der er dog gennemført handler i 2014 som indikerer, at markedsprisen på 
anparterne er noget over dette niveau. Dette støttes af vurderinger fra mægler med 
kompetence i hede- og skovarealer. Desuden kan den aftalte pris tage højde for, at 
køberen har en særlig interesse i det pågældende aktiv, hvilket Frederikshavn 
Forsyning A/S jo har gennem vandindvindingen.
 
På baggrund af ovennævnte, vurderes det, at et salg til en pris på 650.000 kr. vil 
være den rigtige pris for anparterne i Tolne Skov Aps såfremt de sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S.
 
Bevillingsmæssigt vil salget medføre en ændring i værdien for aktier, anparter m.m. 
som reduktion med 650.000 kr. Samme beløb tillægges kassebeholdningen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. Frederikshavn Kommunes anparter i Tolne Skov ApS sælges til 
Frederikshavn Forsyning A/S for et beløb på 650.000 kr.

2. At bevillingen vedr. aktier og anparter reduceres med 376.870 kr.
3. At bevillingen vedr. renter og kursgevinster øges med 273.130 kr. som 

indtægt
4. At kassebeholdningen øges med 650.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16630
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Et flertal anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Frederikshavn Kommune 
betinger sig en tilbagekøbsret i tilfælde af, at Forsyningen ønsker at sælge 
anparterne.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.
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8. 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.
 
Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2015 er udarbejdet.
vedhæftede kommissorium, for det videre arbejde med beslutningstemaet 
synlighed

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender realiseringen af de foreslåede 
aktiviteter. 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
Kommissorium Synlighed  (dok.nr.83373/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: UE
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: ØU
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9. Finansiering af Det maritime brancheudviklingscenter 
MARCOD

Sagsfremstilling
Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD søger Frederikshavn Kommune 
om kr. 175.000 pr. år for perioden 2016-2018.
 
MARCOD har gennem de senere år etableret sig som specialiseret 
erhvervsfremmeaktør for den maritime branche med et særligt afsæt i Nordjylland. 
MARCOD søger Vækstforum Nordjylland om støtte til etablering af en maritim 
erhvervsklynge med det formål at styrke de maritime virksomheder i forhold til 
økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet.
 
Det maritime erhvervsliv udvikler sig positivt flere steder i Nordjylland. Men 
Frederikshavn Kommune er den kommune i Nordjylland med det største maritime 
vækstpotentiale, og havneudvidelser i Skagen og Frederikshavn fungerer som en 
katalysator for yderligere maritim vækst i lokalområdet. MARCOD søger 
Frederikshavn Kommune om 175.000 kr. pr. år i 3 år til medfinansiering af 
MARCOD, som regional maritim erhvervsklynge.
 
MARCOD, som specialiseret erhvervsfremmeaktør, er af væsentlig betydning for 
udviklingen af kommunens maritime vækstspor. MARCOD kan med base i det 
stærke maritime miljø i Frederikshavn, binde initiativer og aktører sammen i en 
større helhed på tværs af regionen til gavn for både de maritime virksomheder og 
uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Opgaven som specialiseret 
erhvervsfremmeaktør betyder, at MARCOD skal styrke de nordjyske maritime 
virksomheder med innovation og branchespecifik viden fra regionale og nationale 
aktører. Opgaven løftes som et supplement til Erhvervshus Nords generelle 
erhvervsfremmeopgave. 
 
En stærk maritim klynge i Nordjylland ”Det Blå Nordjylland” er ligeledes et 
fokusområdet for de 11 nordjyske kommuner i det nyetablerede Business Region 
North Denmark (BRN). Det Blå Nordjylland består af mere end 300 maritime 
virksomheder og beskæftiger mere end 15.000 personer (10 % af arbejdsstyrken i 
Nordjylland). I REVUS, den regionale udviklingsstrategi, er det maritime område 
ligeledes udpeget til at være en styrkeindsats i Region Nordjylland.
 
Med afsæt i det regionale maritime fokus søger MARCOD ligeledes de øvrige 
nordjyske kommuner om tilskud til medfinansiering til klyngeansøgningen hos 
Vækstforum Nordjylland. Det samlede 3-årige budget udgør 11.958.780 kr. hvoraf 
50 % søges finansieret af de regionale udviklingsmidler udmøntet af Vækstforum.
 
I takt med at MARCOD etableres som regional erhvervsklynge, frasiger 
Frederikshavn Kommune sig udpegningsretten af 3 medlemmer til MARCODs 
bestyrelse. Derfor bliver det fremadrettet strategisk vigtigt at opretholde koblingen 
mellem MARCOD og de maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15344
 Forvaltning: UE
 Sbh: rbgu
 Besl. komp: ØU
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Fusion mellem MARCOD og Det Maritime BrancheUdviklingsCenter MBUC
For at samle kræfterne og ikke mindst styrke indsatsen er det blevet besluttet med 
virkning fra 2016, at fusionere MARCOD og Det Maritime BrancheUdviklingsCenter 
(MBUC). Den forestående fusion er blevet godkendt af henholdsvis bestyrelsen i 
MARCOD og parterne bag MBUC; Martec, Erhvervshus Nord, MARCOD. Som en 
samlet enhed kommer centret til at være det maritime erhvervslivs fælles 
indgangsportal til maritim uddannelse, kompetenceudvikling, netværk samt 
forretningsudvikling, herunder produkt- og teknologiudvikling. 
 
Fusionen mellem MARCOD og MBUC bidrager til en koordineret, samlet og styrket 
indsats til gavn for det maritime erhvervsliv i Frederikshavn Kommune. Ligesom 
fusionen vil styre til MARCODs potentiale for at indfri Regerings Blå Vækstplan.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 

1. bevilliger 175.000 kr. pr. år i 2016-2018 til etableringen af MARCOD som 
regional erhvervsklynge, som tages fra Økonomiudvalgets 
erhvervsudviklingspulje.

2. fraskriver sig udpegningsretten af 3 medlemmer til bestyrelsen i MARCOD
3. orienteres om fusionen mellem MARCOD og Det Maritime 

BrancheUdviklingsCenter MBUC med virkning fra 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Erklæring afståelse af udpegningsretten til bestyrelsen.PDF (dok.nr.83575/15)



Økonomiudvalget - Referat - 20. maj 2015 Side 21 af 53

10. Nedlæggelse af Toppen af Danmark

Sagsfremstilling
På generalforsamlingen for Toppen af Danmark A/S blev det besluttet at nedlægge 
Toppen af Danmark A/S. Ligeledes blev der foreslået, at Hjørring og Frederikshavn 
Kommuner overtager Fonden Toppen af Danmarks aktier i selskabet. 
Økonomiudvalget skal tage stilling til om Frederikshavn Kommune kan tilslutte sig 
til overtagelse af halvdelen af Fonden Toppen af Danmarks aktier i aktieselskabet 
Toppen af Danmark A/S samt en efterfølgende nedlæggelse af selskabet.

På baggrund af et oplæg fra kommunerne besluttede bestyrelsen for Toppen af 
Danmark I foråret 2014, at ændre organiseringen af samarbejdet. Det betød, at 
sekretariatet for Toppen af Danmark, pr. 31/12 2014 blev decentraliseret og 
placeret hos turistforeningerne. Toppen af Danmark samarbejdet er således i 2015 
fortsat som et forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner og de 5 turistforeninger i de to kommuner. Der er således ingen 
aktiviteter tilbage i Toppen af Danmark A/S.

På den nyligt afholdte generalforsamling for Toppen af Danmark A/S den 20. april 
2015 tiltrådte deltagerne bestyrelsens indstilling om en nedlæggelse af 
aktieselskabet. Dette forventes ske i løbet af 2015.

Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende 
ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer 
områdets turistforeninger. Formålet med selskabet var at formidle et samarbejde 
mellem kommuner og øvrige aktionærer med henblik på at fremme udviklingen af 
en sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området. Aktionærkredsen 
består i dag af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af 
Danmark.
 
Aktiekapitalen er på 500.000 kr. Aktierne er fordelt med 46⅔ % til Hjørring 
Kommune, 36⅔ % til Frederikshavn og 16⅔ % til Fonden Toppen af Danmark.
 
I forbindelse med en nedlæggelse af Toppen af Danmark A/S har Hjørring 
Kommune forpligtiget sig til at opbevare alt materiale fra Toppen af Danmarks A/S, 
herunder på vegne af de øvrige ejere/aktionærer, at overtage evt. forpligtigelser 
frem til 2025 for de gennemførte EU projekter. 
 
I den forbindelse er det foreslået af bestyrelsen at Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner overtager Fonden Toppen af Danmarks aktieandel svarende til 8⅓ % til 
hver, således at det er de to kommuner, der har eventuelle forpligtigelser ift. EU 
projekterne.
 
Ved en overdragelse af Fonden Toppen af Danmarks aktier til Frederikshavn og 
Hjørring Kommuner modtager Fonden et beløb svarende til aktiepostens andel af 
aktiekapitalen svarende til 83.000 kr. ud af de 500.000 kr. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10025
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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Efterfølgende skal selskabet likvideres, hvor Frederikshavn Kommune vil få sin 
andel på 45 % af egenkapitalen udbetalt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Frederikshavn Kommune overtager halvdelen af Fonden Toppen af 
Danmarks aktier i Toppen af Danmark A/S

2. tiltræde beslutningen om nedlæggelse af Toppen af Danmark A/S.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Referat af bestyrelsesmøde samt generalforsamling 20.04.15 m.v. - Referat GF TAD AS 
200415_2.pdf (dok.nr.83512/15)
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11. Ny samarbejdsaftale - Toppen af Danmark 2015

Sagsfremstilling
På baggrund af et oplæg fra kommunerne besluttede bestyrelsen for Toppen af 
Danmark i foråret 2014, at ændre organiseringen af de to kommuners fælles 
turismesamarbejde Toppen af Danmark A/S.
 
Baggrunden herfor var de markante ændringer af de strukturelle og økonomiske 
vilkår på det nationale, regionale og lokale niveau på turismeområdet. Bl.a. 
etablering af 3 nationale turismeselskaber, arbejdet med at skabe en ny regional 
samarbejdsstruktur på turismeområdet og samarbejde om et turismepartnerskab 
for Vestkysten fra syd til nord.
 
Beslutningen blev, at der skulle arbejdes hen imod en endnu mere fokuseret og 
stærkere turismeindsats i Toppen af Danmark, men samtidigt via et forenklet 
samarbejde. 
 
Pr. 1.januar 2015 ændrede Toppen af Danmark sig fra at være en organisation 
med bestyrelse og sekretariat til at være et samarbejde, der drives af de lokale 
turistforeninger i de to kommuner. Opgaveporteføljen aftales via en 
samarbejdsaftale indgået mellem de lokale turistforeninger og de to kommuner. 

Samarbejdsaftalen omfatter to opgaveområder.
 
Markedsføring:

 En fælles koordinerende indsats for profilering og markedsføring af 
"brandet" Toppen af Danmark

 En fælles markedsføringsstrategi for Offline og Online markedsføring  

 Udvikling/videreudvikling af digitale platforme

 Markedsføring ift. synliggørelse af destinationens oplevelsestilbud i tæt 
samarbejde med erhvervet

Service ift. Erhverv:

 Opbygning af samarbejde, der bidrager til udvikling af turismen i Toppen af 
Danmark Samarbejdet

 Videndeling ift. lokalt engagement og indgående kendskab til lokale 
virksomheder, andre lokale forhold og gæsteoplevelser

 Afholdelse af erhvervsarrangement (er) 

Turistcheferne i Hjørring Kommune samt direktøren for Turisthus Nord er 
tilsammen ansvarlige og forpligtet til udmøntningen af samarbejdsaftalen og stiller 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10025
 Forvaltning: UE
 Sbh: LISG
 Besl. komp: ØU
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ressourcer til rådighed for løsning af de forskellige opgaver. Turisthus Nord er 
tovholder for ”Offline” indsatsen og Løkken Turistforening er tovholder for ”Online” 
indsatsen. Det vil sige at de to sidstnævnte hver har medarbejdere ansat, der er 
dedikeret til løsning af de faste opgaver i Toppen af Danmark Samarbejdet.

Den faste opfølgning på samarbejdsaftalen sker ved 2 årlige møder, hvor indsatsen 
evalueres, nye ideer drøftes, viden deles og der tages en drøftelse af deltagelse i 
eksterne fora med henblik på indflydelse i disse fora.

Aftalen er gældende fra 1. januar 2015.

Samarbejdsaftalen kan opsiges skriftligt med minimum 6 måneders varsel før et 
kalenderårs udløb pr. 31. december.
 
Bestyrelserne for de 5 turistforeninger i Toppen af Danmark har tiltrådt 
samarbejdsaftalen.

Hjørring og Frederikshavn Kommuner bidrager til løsning af opgaverne i Toppen af 
Danmark Samarbejdet med tilsammen 1,2 mio. kr. Turisthus Nord og Løkken 
Turistforening modtager hver 600.000 kr. Midlerne hertil er afsat i budgettet med 
600.000 kr. under Udvikling & Erhvervs budget

Der aflægges et projektregnskab i forbindelse med turistforeningernes 
regnskabsaflæggelse

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at, Økonomiudvalget godkender Samarbejdsaftalen 
for Toppen af Danmark samarbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Udkast til samarbejdsaftale mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner og 
turistforeningerne (dok.nr.83809/15)
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12. Deltagelse i Foreningen for Vestkystpartnerskab

Sagsfremstilling
Den 18. juni 2015 er der indkaldt til generalforsamling og stiftelse af foreningen 
”Partnerskab for Vestkystturisme”.Der skal tages stilling til Frederikshavn 
Kommunes deltagelse i stiftelsen af foreningen. 

Formålet med stiftelse af foreningen ”Partnerskab for Vestkystturisme ” er aktivt at 
medvirke til fremme og udvikling af vestkystturismen. Vestkystturisme skal være et 
vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og international kystturisme. 
Vestkystturismen skal være kendt for og kendetegnet ved en mangfoldighed af 
oplevelses- og overnatningsmuligheder. Vestkystturisme skal være præget af 
produkter, som til stadighed er absolut attraktive i sammenligning med tilsvarende 
ydelser på andre destinationer. 

Vestkystpartnerskabet er en del af regeringens turismelov fra 2014. Hvori der er 
angivet at selskabet for Dansk Kyst og Natur skal være medvirkende til etablering 
af et Vestkyst Partnerskab og et Østersøpartnerskab.

Foreningen ”Partnerskab for Vestkystturisme” stiftes af samarbejdet mellem de 11 
Vestkystkommuner (Fra Tønder til Skagen), Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre 
vestdanske regioner.  De nordjyske kommuner er: Frederikshavn, Hjørring, 
Jammerbugt og Thisted.

Der nedsættes en bestyrelse som tegner foreningen. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer. De 11 vestkystkommuner udpeger 3 medlemmer, hvoraf den ene er 
født formand. 2 udpeges af Dansk Kyst Naturturisme. De sidste 4 vælges blandt 
øvrige medlemmer, hvoraf en er født næstformand, på foreningens 
generalforsamling.

Der er for partnerskabet udarbejdet en handleplan, hvori der arbejdes med 2 
indsatsområder, der skal være medvirkende til at udvikle og markedsføre 
destinationen: 

 Marked og produkt

 Erhvervsklima/udvikling af erhvervet

Foreningens medlemmer forventes at være stifterne samt øvrige interesserede 
aktører, som har relevant interesse og udviklingskraft til at arbejde for at sikre den 
nødvendige medfinansiering af aktiviteterne i foreningens handlingsplan. 

Til at drive foreningen etableres et sekretariat, bestående af to medarbejdere, som 
Dansk Kyst og Naturturisme stiller til rådighed samt 3 netværksbaserede årsværk 
finansieret af de 11 vestkyst kommuner. Derudover forventes ansat et antal 
projektfinansieret projektledere. Udover mandskabsressourcer skal de 11 
vestkystkommuner dele udgifterne til husleje og drift af sekretariatet. Sekretariatet 
vil have til huse i helholdsvis Ringkøbing Skjern og Jammerbugt. Stifterne forpligter 

 Åben sag
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sig til at indgå en 3 årig finansieringsaftale for perioden 2015-2017. 

Økonomien for sekretariat og medarbejderressourcer baseres på en 
fordelingsnøgle på en 50/50 fordeling af den enkelte kommunes befolkningstal og 
kommercielle overnatninger. 

Basisøkonomien for partnerskabet er 500.000 kr. fordelt på:

Udgifter Kr.

Basisomkostninger (husleje, el, varme, rengøring mv.) 300.000

Diverse kontorhold (print, kaffe, mødeaktiviteter) 60.000

Kontor (it, bredbånd, mv) 40.000

Vedligehold (10 % af basis) og forsikring 50.000

Omkostninger til generalforsamling, revision mv 50.000

Ialt 500.000

 

For de 4 nordjyske kommuner er udgifterne til basisdrift årligt:
Frederikshavn: 52.806 kr., Hjørring: 50.577 kr., Jammerbugt: 39.165 kr., Thisted: 
30.816 kr.
De medarbejderressourcer som skal leveres svarer for de 4 kommuner 
sammenlagt til et årsværk. 

Med et medlemskab af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er det 
forventningen at der i markedsføringsinitiativer ift. det tyske marked, vil være 
potentielle muligheder for at kunne øge tiltrækningen fra det tyske marked og 
understøtte det nordjyske turismeprodukts potentiale.

Det er vigtigt med det nye regionale destinationsselskab at Nordjylland opfattes 
som én destination. Det handler om at skabe sammenhæng og balance i regionens 
turismeindsats, således at indsatsen er enstrenget fra Nordjyllands side. Det vil på 
den baggrund ikke være hensigtsmæssigt at de 4 nordjyske vestkystkommuner går 
enegang. Derfor bør udmøntningen af medlemskabets netværksressourcer ske via 
Destinationsselskabet Nordjylland. 

Det foreslås derfor, at de 4 nordjyske vestkystkommuners (Thisted, Jammerbugt, 
Hjørring og Frederikshavn Kommuner) medlemskab tilknyttes via Business Region 
North Denmark (BRN). 

Det foreslås, at deltagelse i Partnerskab for Vestkystturisme finansieres via de 
”fleksible” midler på 4 kr. pr indbygger, som kommunerne selv kan disponere over i 
BRN samarbejdet for perioden 2015-2017.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Frederikshavn Kommune melder sig ind i Foreningen ” Partnerskab for 
Vestkyst Turisme”

2. de 4 kommuner finansierer én ressourceperson 
3. Frederikshavn Kommunes samlede finansiering søges, sammen med de 

andre kommuner, finansieret af de fleksible midler Business Region North 
Denmark

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Partnerskab for Vestkystturisme - Strategi og organisering for Partnerskab for 
Vestkystturisme.pdf (dok.nr.83576/15)
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13. 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 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag
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14. Budgetrammer for budgetlægningen for 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på sit møde i marts udmeldt budgetrammer for 2016 - 2018. 
Ved denne lejlighed var der enighed om at revurdere Sundhedsudvalgets ramme, 
når regnskabsresultatet for 2014 forelå, hvilket nu er tilfældet.
 
Baggrunden for drøftelsen er, at SUU´s budget for medfinansiering hvert år 
reguleres i forhold til KL´s skøn for fremtidige udgifter på området. KL´s udmelding 
for 2016 baseres på kommunens faktiske udgifter i 2014, reguleret i forhold til KL´s 
skøn for fremtidig udvikling.  KL´s udmelding forventes at foreligge ultimo juni, 
hvorefter rammen justeres på plads. 
 
Af hensyn til budgetprocessen ønskes det imidlertid allerede nu, at budgetrammen 
tilpasses en forventelig opjustering af udgifterne, hvorfor SUU´s budgetramme 
forøges med 10 mio. kr.
 
Da der ikke er budgetmæssig mulighed for at øge kommunens samlede 
udgiftsniveau, skal der samtidig ske en tilsvarende reduktion af rammerne på 
øvrige områder.
 
Forslag til fordeling af en rammereduktion på i alt 10 mio. kr. vil foreligge til 
Økonomiudvalgets møde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. SUU´s budgetramme (medfinansiering) for 2016 og overslagsårene 
forøges med 10 mio.

2. budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. fordelt efter en model som 
fremlægges på Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingens punkt 1: Godkendt
Indstillingens punkt 2: Budgetrammerne reduceres således:
- Sundhedsudvalget: 0,5 mio. kr.
- Socialudvalget: 5,5 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 1 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 2 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: 0,5 mio. kr.
- Børne- og Ungdomsudvalget: 0,5 mio. kr.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

 Åben sag
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15. Budget 2016 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Ifølge den vedtagne budgetprocedure for budget 2016 – 2019 skal alle udvalg 
behandle budgetforslag for eget område på møder i juni måned. 
 
Rammen på Økonomiudvalgets drift 2016 udgør i alt 427.176.460 kr. 
 
Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2016 – 2019 vedtaget følgende 
reduktioner:

 demografiregulering i budgetår 2016 på -0,65 mio. kr.
 en yderligere 1 % - produktivitetsstigning i budgetår 2019 på -4,2 mio. kr. 

Produktivitetsprocenten har en stigende virkning i alle budgetoverslagsår. 

Digitaliseringspuljen udgør en øget reduktion i budgetår 2016 med budget på -3,2 
mio. kr. 
 
Demografiregulering og digitalisering er indarbejdet og håndteret af de enkelte 
centre. 
 
Rammen på Økonomiudvalgets anlæg 2016 udgør i alt 35.211.197 kr. 
 
Rammen på Puljer til tværgående formål udgør i alt -2.022.386 kr. Rammen består 
af 1,1 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af lærere og pædagoger. Derudover 
består rammen af -3,1 mio. kr. vedrørende restpulje til udmøntning af 25 mio. kr. 
puljen, der blev fundet ved hjælp af de båndlagte midler i budget 2014. Restpuljen 
er stigende til -3,8 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. 
 
Den samlede pris- og lønvirkning i budgetår 2016 udgør 3,8 mio. kr., som er 
indregnet i rammen. 
 
I Ledelsessekretariatet blev der i forbindelse med budgetforlig 2012 medtaget et 
sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Dette 
har medført en økonomisk udfordring i budgetår 2016 og øvrige budgetoverslagsår 
på 1,7 mio. kr. 
 
Direktionen vil frem mod Økonomiudvalgets møde i juni arbejde med 
løsningsmodeller i forhold til budgetudfordringer på Puljer til tværgående formål.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

 Åben sag
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen.
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16. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af endelig 
helhedsplan (skema B) for skagen Boligforening, afdeling 12, 
Polarstjernevej i Skagen

Sagsfremstilling
Skagen boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at 
den endelige helhedsplan (skema B) for Afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen 
godkendes.
 
Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 den foreløbige helhedsplan med 
en anskaffelsessum på 15.084.392 kr., fordelt med 11.520.000 kr. på støttede 
arbejder og 3.564.392 kr. på ustøttede arbejder.
 
Byrådet godkendte desuden deltagelse i kapitaltilførsel med 200.000 kr. og en 
samlet kommunal garantistillelse for realkreditlån på 13.084.392 kr. 
 
Der foreligger nu efter afholdt licitation forslag til en endelig helhedsplan. 
 
Det samlede budget for gennemførelse af renoveringen udgør nu 16.536.541 kr. 
De støttede arbejder udgør 8.335.852 kr., og de ustøttede arbejder (ekstraordinære 
renoveringsarbejder) udgør 4.000.000 kr.
 
Derudover er der ustøttede ”private” arbejder for 4.200.689 kr.  Disse finansieres 
dels ved afdelingens henlæggelser (1.636.297 kr.), ved trækningsret (1.000.000 
kr.) og ved lånefinansiering (1.564.392 kr.). 
 
Stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at der er foretaget indeksering siden 
skema A blev godkendt. 
 
Derudover er der en forøget sum til nedrivning på baggrund af, at klinker/fliser har 
vist sig at være ekstremt (unormalt) blyholdige, hvorfor ned- og 
opbrydningsarbejder i badeværelser er dyrere end forventet. Dette har 
Landsbyggefonden godkendt som ekstrabevilling. 
 
Renoveringen omfatter stadig:

 Sikring af tagværksstabilitet.
 Fornyelse af tagdækningen –i form af et helt nyt (tæt og velegnet) undertag 

med afledte ydelser. En helt ny tagdækning i form af et fast 
bræddeunderlag og en 2 lags tagpaplistetækning.

 I forbindelse med tagrenoveringen gennemføres en efterisolering af 
loftrummet 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.

 Åben sag
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 Etablering af nye badeværelser omfattende ny gulvvarmeinstallation, nye 
gulvklinker, nye vægfliser og nyt sanitet (med mindre dette er udskiftet for 
nylig).

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

Der er ingen ændring i kapitaltilførslen, som samlet er på 1.000.000 kr., så 
kommunens tilsagn om at bidrage med 200.000 kr. (1/5) står ved magt. 
 
Den kommunale garantistillelse for realkreditlån er fortsat 100 % af det støttede lån 
(8.335.852 kr.) med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 
 
For så vidt angår de ustøttede arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 
% for så vidt angår lån på 4.000.000 kr. og for så vidt angår de ustøttede ”private” 
arbejder er der en kommunal garantistillelse på 100 % for lånet på 1.564.393 kr.   
 
Den samlede kommunale garantistillelse udgør således i alt 13.900.244 kr., hvilket 
er en forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på 815.852 kr.  
 
Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelsen af helhedsplanen udgør i 
alt 10 kr. /m2/årligt. 
 
Huslejen for en to-rums bolig bliver efter renoveringen gennemsnitligt 4.166 kr., for 
en tre-rums bolig 4.941 kr. og for en 4-rums bolig 5.578 kr. 

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 støtte til en helhedsplan for 
afdelingen som beskrevet i den endelige helhedsplan (Skema B) 

2. fortsat vedstår tilsagnet om deltagelse i kapitaltilførslen med 200.000 kr. 
3. godkende, at kommunen stiller garanti for realkreditlånene på 100 % for 

samlet 13.900.244 kr.
4. Den anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 10 kr. /m2/ årligt 

godkendes
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Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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17. Frederikshavn produktionsskole - indgåelse af frivillig aftale 
om afvikling af lån

Sagsfremstilling
Frederikshavn Produktionsskole fremsender ansøgning om indgåelse af frivillig 
aftale for afvikling af rente- og afdragsfrit lån på 800.000 kr. – som iflg. nuværende 
aftale løber indtil 25. april 2017, hvor de fremtidige vilkår for lånet skal fastlægges.
 
Frederikshavn Produktionsskole anfører i ansøgningen, at skolen er i gang med 
investering i skolens ejendom, og derfor vil man gerne allerede nu kende de 
fremtidige vilkår for afviklingen af lånet til Frederikshavn Kommune.
 
Skolen foreslår at afviklingen sker ligeligt over 10 år, med start fra 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at ansøgningen fra 
Frederikshavn Produktionsskole imødekommes, således at

1. Lånet afvikles over 10 år, med halvårlige ydelser på 40.000 kr.
2. Første ydelse forfalder 1. januar 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Ansøgning om frivilling aftale om afvikling af lån på 800.000 kr. (dok.nr.80838/15)

 Åben sag
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18. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til 
låneoptagelse, ydelse af kommunegaranti og godkendelse af 
huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder i 
boligforeningens afdeling 2, 33 og 34

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af 
realkreditlån, ydelse af kommunegaranti for 2 lån og godkendelse af huslejestigning 
i forbindelse med forbedringsarbejder i boligforeningens afdeling 2, 33 og 34.

 

Afdeling Lånebehov

Afdeling 2 – Højbo nom.      770.000 kr.

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl nom. 12.500.000 kr.

Afdeling 34 – Oplandet nom.   5.200.000 kr.

 

Lånene er alle 30 årige fastforrentede realkreditlån. 

Lånene i afdeling 2 og 34 er fra realkreditinstituttet betinget af kommunegaranti på 
det fulde beløb. 

 

Afdeling 2 – Højbo:

Bebyggelsen ”Højbo” har fået konstateret byggeskade i form af tæringer i 
ejendommens brugsvandssystemer. Byggeskaden er blevet godkendt af 
Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse 
(BvB). 

Den samlede udbedringsudgift udgør ca. 1,1 mio.kr. hvoraf BSF og BvB dækker 
ca. 30 % af udgiften svarende til ca. 330.000 kr. Restbeløbet på 770.000 kr. skal 
afdelingen selv finansiere ved låneoptagelse.

På grund af sagens indhold og huslejeniveauet i afdelingen, har afdelingen fået 
godkendt driftsstøtte fra boligforeningens dispositionsfond til dækning af 
låneydelsen på realkreditlånet. Der er derfor ingen huslejestigning i afdelingen.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til dækning af 
byggeskade på 770.000 kr. 

Bebyggelsen ”Højbo” netop blevet ny renoveret i forbindelse med en helhedsplan, 
og belåningen i afdelingen er derfor høj, hvilket er begrundelsen for kravet om 
kommunegaranti.

 

Afdeling 33 – Sæbygårdparken m.fl.:

Afdelingen består af 147 lejemål, primært af rækkehuse. De 110 lejemål, der er 
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beliggende i Sæbygårdparken, skal have udskiftet tage. Projektet koster i alt ca. 
14,5 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. finansieres med egen trækningsret. Restbeløb på 
12,5 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Der har været afholdt afdelingsmøde, hvor beboerne har godkendt projektet og en 
huslejestigning på 14,8 %. Huslejen udgør pt. 568 kr. m2/år, og vil stige til 652 kr. 
m2/år.

Der ansøges derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til forbedringsarbejde på 
12,5 mio. kr., og om godkendelse af huslejestigning på 14,8 %.

 

Afdeling 34 – Oplandet:

Afdelingen består af 65 lejemål (rækkehuse) beliggende i byerne Dybvad, Østervrå, 
Voerså, Syvsten og Hørby. Alle lejemål, på nær 11 lejemål i bebyggelsen Ålborgvej 
431 i Dybvad, får udskiftet døre/vinduer samt tage. Endvidere bliver der sat 
solceller op på 5 lejemål i Voerså, som er opvarmet med elvarme, og i 5 lejemål i 
Syvsten bliver der også sat solceller op og varmesystemet skiftes fra gasfyr til 
luft/vand varmepumper. Opsætningen af solceller og installationen af 
varmepumperne medfører besparelser på energiudgifterne for de berørte lejemål, 
der overstiger finansieringsomkostningerne ved projektet.

Hele projektet koster ca. 7,9 mio. kr. Afdelingen finansierer 500.000 kr. over egne 
henlæggelser, og der ydes tilskud fra egen trækningsret på 2.150.000 kr. 
Restbeløb på 5,2 mio. kr., skal finansieres med realkreditlån.

Beboerne har godkendt projektet og en huslejestigning på 8,5 %. Huslejen udgør 
pt. 707 kr. m2/år, og vil stige til 767 kr. m2/år. De 10 lejemål i Voerså og Syvsten har 
derudover godkendt ekstra huslejestigning på henholdsvis 627 kr. og 719 kr. pr. 
måned – der dog også medfører en reduktion af forbrugsudgifterne på de 10 
lejemål, der overstiger huslejestigningen.

Boligforeningen ansøger derfor om tilladelse til optagelse af tillægslån til 
forbedringsarbejde på 5,2 mio. kr. og om kommunegaranti på lånet. Desuden 
ansøges om godkendelse af huslejestigning på 8,5 % og på kr. 627 og kr. 719 for 
de berørte lejemål i henholdsvis Voerså og Syvsten.

Én af begrundelserne for kravet om kommunegaranti er de bygningsmæssige 
problemstillinger, der er i bebyggelsen beliggende Ålborgvej 431, Dybvad. Denne 
bygning repræsenterer ingen værdi, men er belånt for ca. 6,2 mio. kr. Der verserer 
en sag med Landsbyggefonden om løsning af problemstillingerne i bebyggelsen 
Ålborgvej 431, Dybvad.

 
Såfremt der ikke ydes kommunegaranti til de anførte 2 lån, vil finansieringen blive 
dyrere. Projekterne vil ifølge boligforeningen blive gennemført under alle 
omstændigheder. 
 
I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der 
ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en 
almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af 
renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et 
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regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der – i 
henhold til praksis

1. meddeles tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse, som ansøgt.
2. ikke bevilliges kommunegaranti.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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19. Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse 
af låneomlægning i boligforeningens afdeling 1

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Skagen Ældreboligselskab om godkendelse af låneomlægning i 
boligforeningens afdeling 1 – ”Aalbæk”.
 
Låneomlægningen omfatter lån stort oprindeligt på 1.610.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 1.271.811 kr. og restløbetid på 9 ¼ år (kontantlån – 
renteprocent 3,3368 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 1.313.000 
kr. med løbetid på 9 ¼ år (kontantlån – renteprocent 0,9584 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 9.000 kr.
 
Låneomlægningen omfatter også lån stort oprindeligt på 2.908.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 2.653.518 kr. og restløbetid på 16 ¾ år (kontantlån – 
renteprocent 3,4660 %). Lånet ønskes konverteret til nyt kontantlån på 2.700.000 
kr. med løbetid på 16 ¾ år (kontantlån – renteprocent 1,7624 %). 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 16.000 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig 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. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis – at godkende låneomlægningen og meddele 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 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16233
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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20. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af 
låneomlægninger i boligforeningens afdeling 1 og 3

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Boligforeningen Neptun om godkendelse af låneomlægning i 
Boligforeningens afd. 1, Markvej 39, Skagen, og afdeling 3, Ryttervej 4-30, 
Skagen.  
 
Låneomlægningen i afdeling 1 omfatter lån stort oprindeligt på 976.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 786.976 kr. og restløbetid på 18 ¼ år (kontantlån 
renteprocent 5,4120) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 817.000 kr. med 
løbetid på 18 ¼ år (kontantlån – renteprocent 2,1200)
 
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 13.293 kr.
 
Låneomlægningen i afdeling 3 omfatter lån stort oprindeligt på 1.120.000 kr. med 
obligationsrestgæld på 905.281 kr. og restløbetid på 19 ½ år (kontantlån 
renteprocent 5,1264) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 936.000 kr. med 
løbetid på 19 1/2 år (kontantlån – renteprocent 1,5876)
Låneomlægningen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 15.926 kr.
 
Låneomlægningen er frivillig 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 udstedelsen 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 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.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til 
praksis – at godkende låneomlægningen, og meddele tilladelse til udstedelse af 
pantebreve i forbindelse hermed samt vedstå eventuelle tidligere meddelte 
garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån. 
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16717
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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21. Årsregnskab for 2014 for Foreningen Knivholt Hovedgaard

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Foreningen Knivholt Hovedgaard har behandlet og godkendt 
årsregnskabet for 2014. 
 
Bestyrelsen har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender regnskabet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Årets gang Knivholt 2014 .pdf (dok.nr.80097/15)
Årsrapport 2014 Knivholt.pdf (dok.nr.80032/15)
Revisionsprotokol 2014 Knivholt.pdf (dok.nr.80034/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 00/645
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: chla
 Besl. komp: ØU
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22. Orienteringssag - Overdragelse af kommunale ejendomme 
mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Med baggrund i gældende styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune samt 
Økonomiudvalgets behandling af notat fra Ejendomscenteret på møde den 18. juni 
2014 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget om, at de berørte 
centre er påbegyndt overdragelse af ejendomme mellem centrene og dermed 
mellem udvalgenes ansvarsområder.
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 10, stk. 5, at 
Økonomiudvalget varetager forvaltning af drift og vedligehold af kommunale 
ejendomme. ”Varetager forvaltning”, tolkes således, at ansvar for løsning af 
opgaver overdrages til Økonomiudvalget, med Ejendomscenteret som udfører af 
opgaven.
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 12, at der ikke 
kan afholdes udgifter ud over den budgetterede ramme uden Byrådets 
godkendelse. Dette medfører, at det budgetterede beløb er styrende for 
serviceniveauet.
 
Etape 2 ejendomme er særegne, hvilket betyder at disse vurderes individuelt, og 
ikke som en gruppe af ejendomme, som eksempelvis skoler. Kultur- og 
Fritidsudvalgets ejendomme er Etape 2 ejendomme, og overdragelsen vil derfor 
ske individuelt og serviceniveauet blive aftalt i en Service Leverance Aftale, omtalt 
SLA. Denne beskriver omfang og niveau i opgave løsning mellem aftaleparterne. 
De enkelte SLA vil blive fremlagt for udvalget, når de er udfærdiget – forventeligt i 
december 2014.
 
Center for Kultur og Fritid og Center for Bibliotek og Borgerservice har gennemgået 
de kommunale ejendomme som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvar for, og listet 
dem i vedlagte bilag sammen med en oversigt over hvilken driftsøkonomi, der er 
afsat på de enkelte ejendomme/anlæg. 
 
Forud for udarbejdelsen af SLA-aftalerne bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage 
stilling til, om der er særlige aftaler og faktorer, som Kultur- og Fritidsudvalget skal 
forholde sig til inden bygningsansvaret overflyttes og SLA-aftaler indgås. 
 
Sæby Kulturhus (Manegen)
Der er udarbejdet en særlig serviceaftale mellem Sæby Svømmebad (selvejende 
institution), Manegen (kommunal institution) og Sæby Bibliotek (kommunal 
institution). Aftalen indebærer, at Sæby Svømmebad servicerer og administrerer 
brugen af Manegen samt varetager visse driftsmæssige opgaver indenfor 
Manegens afsatte budgetramme. Denne særlige serviceaftale mellem kommunale 
og selvejende institutioner foreslås fastholdt af de lokale aftalepartere, da der er 
særlige synergieffekter i driftssamarbejdet omkring rådhusøen i Sæby.  

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1846
 Forvaltning: CKF
 Sbh: doiv
 Besl. komp: KFU/ØU
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Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at den særlige serviceaftale fastholdes 
mellem de tre institutioner og, at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 
bygningerne kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af 
SLA.
 
Iscenter Nord
Center for Kultur og Fritid har bedt det tekniske service personale i Iscenter Nord 
om blandt andet at registrere, hvilke opgaver, der udføres dagligt samt registreret 
timeforbrug for disse. Opgørelsen viser, at arbejdsopgaverne har tæt 
sammenhæng med indholdsudbuddet i bygningerne, hvor en række opgaver 
handler om at sikre afvikling af aktiviteter i Iscenteret, og er af en karakter, der 
kræver særlig ekspertise.
 
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 
opgaver i Iscenteret hovedsagligt forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi, og at 
det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af bygningen kan overgå til 
Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA.
  
Frederikshavn Svømmehal
I Frederikshavn Svømmehal er der, som i Iscenter Nord, en række opgaver, som 
handler om at sikre afvikling af aktiviteterne i svømmehallen, og som i den 
forbindelse kræver, at personalet besidder særlig ekspertise.   
   
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 
opgaver i Frederikshavn Svømmehal hovedsagligt forbliver i Kultur- og 
Fritidsudvalgets regi, og at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 
bygningen kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA.
 
Syvstenhallen
Frederikshavn Kommune har lavet en serviceaftale med Sæby Fritidscenter om 
drift af Syvstenhallen. Aftalen indebærer, at Sæby Fritidscenter servicerer og 
administrerer brugen af Syvstenhallen samt varetager mindre driftsmæssige 
opgaver indenfor den afsatte ramme i 2014 til Syvstenhallen på 289.710 kr. Det 
bemærkes, at Syvstenhallen har et underskud stående på bankbogen på 109.497 
kr. 
Sæby Fritidscenter har tidligere ønsket at få opsagt aftalen og går med konkrete 
planer for udvidelse af Sæby Fritidscenter. 
 
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at serviceaftalen med Sæby Fritidscenter 
fastholdes, til der er en afklaring om Syvstenhallens fremtid. Snitflade i den daglige 
drift beskrives i SLA.
 
Bannerslundhallen
I driftsbudgettet til Bannerslundhallen er tilknyttet en halinspektør, som varetager 
en række forskellige arbejdsfunktioner og driftsopgaver, der har tæt sammenhæng 
med indholdsudbuddet i bygningerne. 
 
Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at drifts- og vedligeholdelsesansvaret for 
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Bannerslundhallen overflyttes til Ejendomscenteret, mens de personalemæssige 
ressourcer og indholdsmæssige opgaver forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 
Særlige forhold vedrørende driften af bygningerne beskrives i SLA.  
 
Selvejende institutioner
Det overordnede driftsansvar i forhold til de selvejende institutioner på Kultur- og 
Fritidsområdet vil stadig påligge Kultur og Fritidsudvalget, jf. Styrelsesvedtægten. 
Ejendomscenteret har en tilsynspligt- og rådgivningsrolle over for drift og 
vedligehold af ejendommene således, at de kommunale driftstilskudsmidler 
anvendes forsvarligt i henhold til driftsoverenskomsterne. De selvejende 
Institutioner kan benytte Ejendomscenteret som rådgiver i forhold til indstilling på 
større anlægsmæssige bevillingsansøgninger og bistå i rollen som bygherre, hvor 
det skønnes hensigtsmæssigt

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget: 

1. tager orienteringen om påbegyndelsen af overdragelsen af etape 2 
ejendomme mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til 
efterretning

2. drøfter og beslutter, om anbefalingerne vedrørende særlige forhold og 
indgåede aftaler vedrørende udvalgets ejendomme skal ligge til grund for 
udarbejdelsen af Service Leverance Aftalerne på området

3. oversender sagen til økonomiudvalgets orientering

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014
Indstillingen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling
Idet sagsfremstillingen for Økonomiudvalget er blevet udskudt gøres opmærksom 
på, at tidsplanen er tilsvarende forrykket, og det forventes, at Service Leverance 
Aftalerne bliver færdiggjort og fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af det 
kommende efterår.

Indstilling
Børne og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Oversigt - Ejendomsbudgetter 2014 KFU - pdf (dok.nr.188169/14)
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23. Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om 
sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks Floorball Club om indgåelse af 
sponsoraftale for sæsonen 2015-2016.
 
Frederikshavn Blackhawks spiller i floorball-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund – 
landets bedste række – med både dame- og herreholdet. I den afsluttede sæson 
blev dameholdet nr. 3 og herreholdet opnåede en kvartfinaleplads. Foreningens 
U19-hold og U17-hold opnåede begge finalepladser i DM-slutspillet. Klubben har i 
den foregående sæson været repræsenteret med flere spillere på landshold.
 
Klubben har i april måned afviklet landets største floorball-stævne med ca. 1.200 
spillere, trænere, holdledere og familier. 
 
Der søges om indgåelse af en sponsoraftale på 200.000 kr.
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau, og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 
eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15950
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Frederikshavn 
Blackhawks Floorball Club med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.80354/15)
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24. Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om sponsoraftale for 
sæsonen 2015-2016

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Vendsyssel Håndbold om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 
2015-2016.
 
Vendsyssel Håndbold spiller i 1. division damer under Dansk Idræts Forbund - 
landets næstbedste række. I den afsluttede sæson 2013-2014 var holdet med i 
oprykningsspillet til ligaen, men opnåede ikke oprykning. Holdet spiller således 
fortsat i 1. division.
 
Klubben anfører, at man arbejder på at skabe et bredere sammenhold 
samarbejdsklubberne imellem og ikke mindst samarbejdet med FFI. Klubben vil 
hermed sikre, at de lokale talenter har mulighed for at udvikle sig og dermed øge 
muligheden for at komme til at spille på højeste niveau. 
 
I den afsluttede sæson har 6.386 tilskuere overværet Vendsyssel Håndbolds 
hjemmekampe. Der har været vist 3 TV kampe på KanalSport. Herudover har der 
været en meget bred eksponering på lokale, regionale og landsdækkende medier.
 
Klubben ansøger om indgåelse af en sponsoraftale for sæsonen 2015-2016 på 
100.000 kr. Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragterne og der vil 
være bandereklame i hallen under kampe. Frederikshavn Kommune profileres 
endvidere på Vendsyssel Håndbolds hjemmeside, i kampprogrammer og i 
kampannoncer.
 
Frederikshavn Kommune har i 2014 ydet klubben sponsorstøtte med 100.000 kr. 
for sæsonen 2014/2015. 
 
I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttes af 
Økonomiudvalget. 
 
Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for 
kommunen.
 
Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i 
niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, 
hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv, men også med baggrund i 
omtale i radio og aviser før, under, og efter kampe/stævner.
 
Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering 
bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær 
sponsorstøtte.
 
Der er i 2015 budgetmæssigt afsat 544.240 kr. til sponsorater på 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15951
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU
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eliteidrætsområdet. Derudover er der i budgettet en pulje til eliteidræt på 125.000 
kr. Budgetbeløbene er reducerede forhold til 2014, besluttet den 18/6 2014 i 
forbindelse med fremlæggelse af Økonomiudvalgets forslag til budget 2015 for eget 
område.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller - med baggrund i den vedtagne politik og de 
vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger og afsatte 
budgetbeløb – at der indgås en sponsoraftale på 75.000 kr. med Vendsyssel 
Håndbold med modydelser som tilbudt. 
 
Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2015 optagne beløb til sponsoraftaler på 
eliteidrætsområdet.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Indstillingen blev godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
Eliteidræt 2015 - forslag til fordeling af støtte  (dok.nr.80351/15)
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25. Ansøgning om midler til at afholde Landsholdssamling i 
floorball Damelandsholdet 

Sagsfremstilling
Floorball Damelandsholdet har kvalificeret sig til VM i Finland i december 2015 og 
valgt at lægge landsholdssamling i Frederikshavn.
 
Landsholdet har valgt at lægge landholdsamling i Frederikshavn bl.a. fordi, mange 
af deres spillere er studerende og kommer fra Frederikshavn Kommune.
 
Damelandsholdet drives på frivillig basis, og derfor søger de om økonomisk støtte 
til afholdelse af arrangementet.
 
Damelandsholdet forbereder sig til VM slutrunden i Tampere Finland den 3. – 12. 
december og samles i Frederikshavn den 16. – 17. maj 2015.
 
Der er vedlagt et budget for landssamlingen der udviser et underskud på 7.540 kr.  
 
Rammen på Økonomiudvalgets budget er allerede disponeret. Såfremt 
Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af 
dispositionskontoen. 
 
Der er i 2015 afsat 177.000 kr. på dispositionskontoen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
 

Bilag
Floorballs budget over Landssamlingen i Frederikshavn (dok.nr.79776/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16468
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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26. Udløb af revisionskontrakt

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

 Lukket sag

 Sagsnr: 11/5955
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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27. Eventuel tilkendegivelse af overtagelse af areal Vest for 
Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Lars Møller og Jens Ole Jensen kan ikke tiltræde.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/16737
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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28. Salg af Humlevej 15B, 15C, 15D, og 15E, Hørby, som 
storparcel

Beslutning Økonomiudvalget den 20. maj 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
 
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/14351
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 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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