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1. Lokalplanforslag- Boligområde vest for Mjølnersvej, Skagen

Sagsfremstilling
Plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2012, at der 
igangsættes ny planlægning med henblik på udstykning af 10 parcelhusgrunde 
primært i delområde 2 lokalplan SKA.223.B, Mjølnersvej, Skagen. Ansøger forestår 
udarbejdelse af nyt plangrundlag.
 
Center for Teknik og Miljø har derpå i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag 
til lokalplan SKA.B.05.10.03 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.85. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at overføre lokalplanområdet til 
kommuneplanramme SKA.B.05.10, som udlægger arealet til åben-lav bebyggelse.
 
Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben-lav 
boligbebyggelse (helårsboliger). Der kan udstykkes 10 byggegrunde med en 
mindste grundstørrelse på 800 m2. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 
30, og bygningshøjden til maksimalt 7,5 meter i maksimalt 1,5 etage.
 
Området vejbetjenes fra Mjølnersvej via en privat fællesvej ind i området.
 
Der er høj grundvandstand indenfor lokalplanområdet. For at sikre bebyggelsen 
mod det høje vandtryk, fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 
2,5 m DVR90.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.B.05.10.03 samt kommuneplantillæg 
nr.09.85 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Mogens Brag.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

Bilag
- Lp. SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej, Skagen (PMU09.05.15).pdf (dok.nr.91124/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17067
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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2. Forslag til lokalplan - Boligområde nord for Nørgårdsvej, 
Strandby

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. april 2015, at der udarbejdes 
lokalplan for nærværende område i overensstemmelse med udstykningsplan, som 
har vejtilførsel fra Nørgårdsvej.
 
Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet 
forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.82. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at åbne mulighed for at etablere et 
boligområde i det ubebyggede område.
 
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål samt at 
sikre at området vejbetjenes fra Ranunkelvej (1 stor grund) og Nørgårdsvej (25 
byggegrunde). Derudover angiver lokalplanen en overordnet disponering af 
området.
 
Lokalplanen indeholder en række bygningsregulerende bestemmelser, som bl.a. 
sikrer, at bebyggelsen opføres i maksimalt 1,5 etager samt en bygningshøjde på 
maksimalt 7,5 meter. 
 
Da området ligger lavt er der i lokalplanen fastsat en mindste sokkelkote på 2,50 m 
DVR90. Den nordvestlige grund i delområde A, samt en større del af delområde B 
ligger noget lavere end denne kote.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.B.03.03.01 samt forslag til 
kommuneplantillæg nr. 09.82 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

Bilag
- Forslag FRE.B.03.03.01 (PMU 09.06.15).pdf (dok.nr.94367/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8555
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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3. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - 
Boligområde ved Tuenvej, Elling

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 25. marts til den 
20. maj 2015, hvilket har givet anledning til bemærkninger fra 1 indsiger. 
Bemærkningerne er beskrevet i det vedlagte indsigelsesnotat.
 
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige udkant af Elling by og har til formål 
at muliggøre, at området kan anvendes til boligformål.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt med 
de i indsigelsesnotatet angivne ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Et flertal godkender indstillingen.
 
Ida Skov kan ikke tiltræde.

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.93944/15)
Lokalplandokument med ændringer fra indsigelsesnotat indarbejdet (dok.nr.93937/15)
Kommuneplantillæg endelig vedtagelse (dok.nr.93941/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 11/4918
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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4. Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, 9990 Skagen

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets møde den 21.maj 2014 blev der givet en status på det 
salgsforberedende arbejde i forhold til Hedeboskolen herunder:

 At anvendelses og markedspotentialet har været drøftet med en række 
aktører 

 At der på baggrund af det ovenstående er udarbejdet prospektmateriale og 
skitsemateriale, der peger på en række muligheder og potentialer for at 
udvikle nye aktiviteter på området og genindrette bygningerne eller indrette 
området på ny 

 At der igangsættes udarbejdelse af en rammelokalplan og et tilhørende 
kommuneplantillæg

Der er sidenhen udarbejdet forslag til en rammelokalplan der skal skabe mulighed 
for at anvende eksisterende bygninger og friarealer til andet end skoleformål og 
hovedanvendelsen er udvidet til også at omfatte ferie- og fritidsformål samt 
boligformål. Denne rammelokalplan besluttede Økonomiudvalget og byrådet at 
sende i offentlig høring i marts 2015. Rammelokalplanen forventes endeligt 
godkendt i september 2015. 
 
Endvidere har Frederikshavn Kommune, som en del af en samlet ansøgning til 
Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepulje til nedrivning af tomme bygninger, fået 
tilsagn om låneadgang til finansiering af en mulig nedrivning af bygninger på 
grunden.   
 
På baggrund af rammelokalplanen, der åbner for en udvidet anvendelse af området 
og bygningerne, anbefales det nu, at udbyde Hedeboskolen til salg på følgende 
vilkår:

 Ejendommen og grunden udbydes på pris og projekt, hvor der vægtes 
50/50

 Der lægges i udbudsmaterialet op til at kommunen i sin bedømmelse af 
projekter vil lægge vægt på hvordan projektet

o bidrager til lokalsamfundsudvikling herunder skabelse af 
arbejdspladser og øget lokal omsætning 

o understøtter vækstsporet ”oplevelser og vækst” eksempelvis. ved 
at spille sammen med ambitionen om, at skabe mere 
helårsturisme, at fokusere på særlige målgrupper f.eks. 
børnefamilier, at bidrage til produktfornyelse indenfor turisme

o vidner om indlevelse i stedets særlige karakter, herunder Skagens 
brand som en af Nordeuropas bedst kendte kystferiedestinationer 
med en beliggenhed tæt på hav og natur på toppen af Danmark

o bebyggelsens arkitektur og materialevalg samt udearealernes 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2021
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gihy
 Besl. komp: ØU
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bearbejdning og samspil med omgivelserne

 I forhold til pris lægges der op til at:

o ejendommen udbydes med en vejledende mindstepris på 
10.000.000 kr. 

o der kan accepteres alternative bud, under forudsætning af, at der 
er afgivet ordinært bud. Det ordinære bud afgives på pris og projekt 
inkl. eksisterende bygninger, mens det alternativ bud, er på pris og 
projekt uden bygninger, hvor det forudsættes at bygninger fjernes 
af kommunen. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Hedeboskolen udbydes til salg på de 
nævnte vilkår

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.
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5. Evt. salg af landbrugsarealer.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 22. oktober 2015, at Ejendomscenteret 
bemyndiges til at sætte landbrugsarealer, der ikke har en byudviklingsmæssig 
betydning, til salg i 2015 tættere på forpagtningsudløb.
 
I den forbindelse er der foretaget udtræk på kommunale ejendomme som enten er 
noteret som landbrug, vurderet som landbrug eller udlejet til landmænd/ til 
afgræsning. Arealerne fordeler sig sådan:
 
Total Ca. 700 ha
Byudviklingsarealer Ca. 300 ha.
Landbrugsmæssig drift uden 
kommunalinteresse.

Ca.   30 ha.

Andet  Ca. 370 ha.
  

 
 
Som det ses af tabellen råder kommunen over ca. 700 ha jord som benyttes i 
landbrugsmæssig drift. 300 ha. af de 700 ha vurderes foreløbigt at have 
byudviklingsmæssig betydning for kommunen. Udbuddet af de resterende 400 ha. 
planlægges derfor udbudt i løbet af 2015.
 
Forpagtningsarealer:
De arealer som ikke for nuværende vurderes at have byudviklingsmæssigt 
betydning og som samtidig er forpagtet til landbrugsdrift foreslås udbudt først. 
Denne stillingtagen til salg af disse forestås nu af hensyn til forpagternes 
planlægning og afklaring i forbindelse med støtteansøgninger, tilsåning m.v.
 
Det drejer sig om ca. 30 ha. jord i landbrugsmæssig drift. Arealerne er nærmere 
beskrevet i tilknyttet bilag.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger 
Ejendomscenteret til, at

1. Igangsætte udbud af ca. 30 ha. jord i landbrugsmæssig drift, som ikke har 
kommunal interesse.

2. Igangsætte en ny forpagtningsperiode for en ny 5 årig periode for arealer i 
landbrugsmæssig drift som vurderes at have kommunal interesse.

3. Ejendomscenteret planlægger udbuddet af de resterende 370 ha. i løbet af 
2015. 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16924
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU
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Bilag
Landbrugsarealer. Oversigt over salgsemner nu. (dok.nr.98661/15)
Landbrugsarealer, Kortbilag (dok.nr.98959/15)
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6. Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i 
Frederikshavn Havn

Sagsfremstilling
Den kommunale selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, søger om en kommunal 
selvskylder kaution for en driftskredit i havnens pengeinstitut på 7,5 mio. kr.
 
Udover ansøgningen om kommunal selvskylder kaution for en driftskredit søger 
Frederikshavn Havn om en anlægskredit til mellemfinansiering af låneberettigede 
anlægsudgifter på 67,5 mio. kr.
 
Kommunale Selvstyrehavne er underlagt reglerne i ”Bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” samt ”Lov om havne”.
 
De centrale paragraffer for en Kommunal Selvstyrehavn i bekendtgørelsen og 
loven er:
 
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.:
 
Kapitel 1, § 2 stk. 18: En kommunes (i dette tilfælde havnen) adgang til i det 
enkelte regnskabsår at optage lån, svarer til summen af følgende kommunale 
nettoudgifter:
”Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne”.
 
Kapitel 2, § 9 stk. 2: Kassekreditten for kommunale fællesskaber, 
interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende 
med kommunal bestemmende indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. 
indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved 
optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for 
et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede lån, under 
forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets 
afslutning.
 
I havnelovens § 9, stk. 3 hedder det: Kommunalbestyrelsen skal efter 
havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt 
beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af 
havnechef.
 
Af ovenstående følger at kommunalbestyrelsen skal godkende, at havnen har en 
driftskredit. Driftskreditten må maksimalt være på 125 kr. pr. indbygger svarende til 
7,5 mio. kr. for Frederikshavn Havn. 
Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende at Frederikshavn Havn har en 
kredit til mellemfinansiering af låneberettigede udgifter

 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 og Lov 
om havne, indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den 
kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved, at optage 
en driftskredit på maksimalt 7,5 mio. kr., og en kredit til finansiering af 
låneberettigede anlægsudgifter på maksimalt 67,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Anbefales.
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7. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Skagens nordøstlige 
del

Sagsfremstilling
Som opfølgning på Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012-2016, er der 
udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Tillægget dækker et areal på 
ca. 89 ha i Skagens nordøstlige del, og giver mulighed for at kloakeringsprincippet 
ændres fra fælleskloakering til separatkloakering. Herved ledes spildevandet fra 
området fortsat til rensning på Skagen Renseanlæg, mens tag- og overfladevandet 
afkobles og afledes til Kattegat, via havnebassinet i Skagen Havn.
 
Det skal understreges, at dette tillæg ikke tager stilling til regnvandsafledningen 
nord for området, hvor der i øjeblikket pågår en dialog mellem borgere, kommune 
og forsyning vedr. afledning af regn- og overfladevand.
 
Baggrunden for separatkloakeringen er bl.a.

 I området findes der ældre og nedslidte kloakanlæg med mange 
driftsmæssige problemer.

 Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, 
idet man ”erstatter” aflastninger af opspædet spildevand fra 
overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved 
reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder 
næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus.

 Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og 
spildevand i separate systemer.

 Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet 
opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet.

 Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en 
forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og 
kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.

Der har været overvejet flere alternative muligheder for afledning af regnvand fra 
det fremtidige separatkloakerede område – herunder udledning til Hvidegrøften 
eller Sønderstrand.
Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i 
områderne, er der valgt et udledningspunkt i havnebassinet og en ledningsføring, 
der begrænser påvirkningen af områderne.
 
I forhold til den situation for afledning af spildevand og overfladevand som fremgår 
af gældende Spildevandsplan 2012-2016, er det beregnet, at antallet af 
aflastninger til Fyrgrøften vil blive nedbragt fra 241 aflastninger/år til 2 
aflastninger/år. Antallet af aflastninger direkte til Kattegat vil blive nedbragt fra 235 
aflastninger/år til 14 aflastninger/år.
Den samlede mængde af udledte stoffer (BOD5, Total-N og Total-P) vil blive 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15719
 Forvaltning: CTM
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nedbragt med ca. 50 %.
 
En miljøvurdering af planforslaget er under udarbejdelse, og scopingen er vedlagt 
dagsordenen som bilag. Selve miljøvurderingen vil følge planforslaget på byrådets 
dagsorden til mødet den 24. juni 2015.
 
Arbejdet påbegyndes i 2016, og vil forløbe over en længere årrække.
Det er af afgørende betydning for forsyningens planlægning og økonomiske 
dispositioner at planforslaget kan være endeligt vedtaget inden udgangen af 
september måned 2015.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 mv. udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Mogens Brag.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Anbefales.
 

Bilag
150522 PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 1 - separering af Skagens nordøstlige 
del.pdf (dok.nr.88818/15)
150522 PMU Bilag 1_Oplandsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88823/15)
150522 PMU Bilag 2_Udløbsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88832/15)
150522 PMU Bilag 3_Berørte matrikler 2.0.pdf (dok.nr.88834/15)
150522 PMU Tegning T01_rev2 1.0.pdf (dok.nr.88838/15)
150522 PMU signaturforklaring 1.0.pdf (dok.nr.88839/15)
150601 PMU Bilag 4 Miljøvurdering-Scoping.pdf (dok.nr.93346/15)
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8. Affaldsplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere 
AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.
 
Planen understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at vi 
skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne. En genanvendelse af 50 % 
af husholdningsaffaldet kræver en markant ændring i måden vi håndterer affald i 
forhold til i dag, hvor vi kun genanvender ca. 18 %. Planen fokuserer derfor på 
indsamling og behandling af husholdningsaffaldet.
 
Planforslaget har været forelagt administrationen i Frederikshavn Affald (AVØ). 
Bestyrelsen for AVØ har endvidere på møde 17. juni 2014 anbefalet, at der 
fremover bliver søndagsåbent på genbrugspladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj 
og anbefalet lukning af en række små genbrugspladser. 
 
Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder
for perioden 2014-2024.
 
Arbejdet med at udarbejde affaldsplanen er sket i dialog med de øvrige kommuner i 
Vendsyssel, Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt. Resultatet af arbejdet har 
været, et ønske om fortsat samarbejde og et indgående kendskab til hinandens 
planer.
  
Affaldsplanen har følgende overordnede fokusområder og initiativer:

 Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at arbejde 
henimod en

o indførelse af nye indsamlingsordninger, der sikrer borgere let 
adgang til at sortere og dermed mere genanvende af 
husholdningsaffald, herunder organisk affald, pap & papir, plast- og 
metalaffald mv.

o mere og bedre sortering på genbrugspladserne, så en mindre 
mængde affald udsorteres til forbrænding.

 Tilpasning af genbrugspladsstrukturen ved
o nedlæggelse af 7 små genbrugspladser, der er utidssvarende 

indrettet i forhold til fremtidige sorteringskrav. Det drejer sig om 
pladserne i Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og 
Vangen. 

o søndagsåbning på genbrugspladserne i Ravnshøj, Sæby og 
Skagen.

 Tilpasning af strukturen for forbrændingsanlæggene ved
o nedlæggelse af Skagen forbrændingsanlæg således at kapaciteten 

tilpasses forbrændingsbehovet.
 Øget regionalt samarbejde. Aktuelt er der samarbejder med 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/465
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2015 Side 17 af 39

o nabokommunerne om undersøgelse af mulighederne for 
behandling og nyttiggørelse af bioaffald

o flere nordjyske kommuner om mulighederne for anlæg til sortering 
af plast- og metalaffald.

 Forbedring og synliggørelse af affaldsindsamling på offentlige steder. 
o Aktuelt er der samarbejde mellem Forsyning og Park&Vej om 

bedre skraldespande og bedre information på bl.a. Palmestranden
 Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse 

gennem
o Generel og målrettet information til husholdninger og erhverv med 

henblik på at frasortere problematiske stoffer (PCB, blymaling, 
asbest m.v.) inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes. 

Samtidigt med at der sættes nye tiltag i gang, vil størstedelen af affaldsområdet 
fortsætte som hidtil.
 
Udkast til affaldsplanen for Frederikshavn Kommune er miljøvurderet i henhold til 
lov om miljøvurdering.
 
Miljøvurderingen fremhæver en række positive effekter ved planens 
gennemførelse. Negative effekter som følge af øget transportarbejder opvejes af 
positive effekter ved mere genanvendelse og mindre forbrænding.

 Bedre udsortering i flere affaldsfraktioner og udnyttelse af næringsstoffer 
og energi i det organiske affald vil samlet set føre til en reduktion i 
udledningen af forurenende stoffer og CO2.

 Nedlæggelse af genbrugspladserne Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, 
Bangsbo, Gærum og Vangen og henvisning af borgerne til større og bedre 
pladser i Frederikshavn, Strandby og Ravnshøj vil øge genanvendelsen.

 Nedlæggelse af forbrændingsanlægget i Skagen vil i det omfang affaldet til 
forbrænding fortrænges af mere miljøvenlige energiproduktioner til 
fjernvarmen i Skagen, så som bioaffald, solvarme, varmepumper drevet af 
strøm fra sol eller vind, samlet set føre til en reduktion i udledningen af 
forurenende stoffer og CO2.

Forslaget til Affaldssplan 2014-2024 for Frederikshavn Kommune forelægges 
byrådet, inden forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. I 
offentlighedsfasen vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra 
borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager 
på baggrund af de indkomne kommentarer og indsigelser det endelige indhold af 
Affaldsplan 2014-2024. Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ 
myndighed.

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til affaldsplan 2014-2024 og miljørapport 
udsendes i offentlig høring i 8 uger.



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2015 Side 18 af 39

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Indstillingen anbefales med bemærkning om, at man med hensyn til nedlæggelse 
af genbrugspladser godkender Frederikshavn Affald A/S’s beslutning om 
nedlæggelse af 4 mindre genbrugspladser (Kvissel, Elling, Bangsbo og Skærum). 
Samtidig anbefales, at åbningstiden for genbrugspladsen i Ålbæk bliver ændret så 
den har samme åbningstider 6 dage ugentligt, som pladserne i Strandby og 
Østervrå.
 

Bilag
Udkast affaldsplan version 2.3a rev 2015-05-20  (dok.nr.88082/15)
Miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2014-2024 for Frederikshavn Kommune - final (dok.nr.88088/15)
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9. Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 
(REVUS)

Sagsfremstilling
Region Nordjylland har udsendt et forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 
2015-2018 (REVUS) i offentlig høring.
 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en overordnet strategi, som skal 
bidrage til at styrke Nordjyllands vækst og udvikling. Der er tale om en ny samlet 
strategi, der erstatter den regionale udviklingsplan (RUP) og den regionale 
erhvervsudviklingsstrategi (REUS).
 
I strategien indgår et oplæg om udfordringer og potentialer for udviklingen af 
Nordjylland, som er udarbejdet i et fællesskab imellem de nordjyske kommuner og 
Region Nordjylland. Oplægget indgår derfor også i alle nordjyske kommuners 
udviklingsstrategier. 
 
Omdrejningspunkterne i strategien er tre indsatsområder, som tager afsæt i 
Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder:

 Et sammenhængende Nordjylland – med henblik på at skabe mobilitet, 
vækst, og sammenhængskraft i hele Nordjylland.

 Et Nordjylland i vækst – med henblik på at stimulere til ny vækst indenfor 
de områder, hvor regionen har særlige potentialer, og hvor der findes lyst 
og vilje til vækst. 

 Et attraktivt Nordjylland – med henblik på at styrke Nordjyllands position 
som en attraktiv region for borgere, besøgende og erhvervsliv

Regionsråd og Vækstforum vil arbejde med indsatsområderne ud fra følgende 
principper:

 Bæredygtig vækst
 Sammenhæng og balance
 Globaliseringens muligheder
 Åbenhed og samarbejde
 Nytænkning

Strategien indeholder desuden et afsnit om udviklingen af Nordjyllands 
yderområder, som også omfatter Frederikshavn Kommune, med henblik på at 
udvikle områderne som ligeværdige, levende, erhvervsaktive og bæredygtige 
lokalsamfund baseret på de enkelte områders naturlige styrkepositioner.
 
Det er opfattelsen, at den regionale vækst- og udviklingsstrategi generelt stemmer 
godt overens med de fokusområder, der indgår i forslaget til Frederikshavn 
Kommunes udviklingsstrategi ” Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker”. 
 

 Åben sag
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Strategien vurderes samlet set at være et godt afsæt for det fremtidige samarbejde 
om udvikling af Nordjylland og dermed også Frederikshavn kommune.
 
KKR Nordjylland drøftede på sit møde den 24. april 2015 den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi og har på baggrund heraf sendt en række anbefalinger til brug i 
forbindelse med de enkelte kommuners høringssvar. Disse anbefalinger er vedlagt 
som bilag.
På baggrund af KKR’s anbefalinger er der udarbejdet et udkast til høringssvar fra 
Frederikshavn Byråd, som anerkender og udtrykker enighed om de valgte 
fokusområder og hovedlinjer i strategien. Der ud over indeholder svaret en række 
bemærkninger til konkrete dele af indholdet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet at godkende, at sende vedlagte svar til Forslag til 
Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes, idet der tilføjes et afsnit om digital infrastruktur, som sikres i 
alle områder gennem ”forsyningspligt”.
 
Afbud: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Indstillingen anbefales, idet der tilføjes et afsnit om digital infrastruktur, som sikres i 
alle områder gennem ”forsyningspligt”, både for internet- og mobildækning.
 

Bilag
REVUS_2015_2018.pdf (dok.nr.92827/15)
Høringssvar fra KKR vedr. REVUS.pdf (dok.nr.92836/15)
Svarbrev fra Frederikshavn Kommune vedr. REVUS.pdf (dok.nr.95389/15)
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10. Udviklingsstrategi - Muligheder for vækst, muligheder for 
mennesker 

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv 
har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi, ”Muligheder for Vækst, 
Muligheder for Mennesker”. 
 
Strategien tager udgangspunkt i de politiske drøftelser på byrådets seminar i 
november 2014, hvor emnerne arbejdskraft, uddannelse, byer, velfærd og 
synlighed var på dagsordenen.

På baggrund heraf sætter strategien fokus på at udnytte aktuelle muligheder for at 
skabe en positiv udvikling i kommunen. En udvikling, der kan ses i form af vækst og 
nye jobs i virksomhederne inden for de fire vækstspor - det maritime område, 
fødevarer, energi og turisme - samt i form af forbedrede job- og livsmuligheder for 
de mennesker, der allerede bor i kommunen, eller som vil flytte hertil for at bo og 
arbejde.

Strategien sætter der ud over retning for en række konkrete indsatser, som byrådet 

skal tage hånd om, for at kunne udnytte vækstmulighederne. Det drejer sig om 

indsatser vedrørende behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, unges 

uddannelsesvalg samt de tre største byers udvikling.  

Strategien indeholder også et oplæg om udfordringer og potentialer for udviklingen 

af Nordjylland, som er udarbejdet i et fællesskab imellem de nordjyske kommuner 

og Region Nordjylland. Oplægget indgår derfor i alle nordjyske kommuners 

udviklingsstrategier og i den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018.

 

Forslaget til udviklingsstrategi skal fremlægges til offentlig debat. Af hensyn til den 

kommende sommerferieperiode og for at opnå tilstrækkelig tid og mulighed for at 

drøfte strategiens indhold med relevante parter vil strategien være fremlagt i 12 

uger. 

Indstilling
Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ”Udviklingsstrategi 2015 – Muligheder 
for Vækst, Muligheder for Mennesker” udsendes i offentlig høring til drøftelse med 
relevante parter forud for endelig vedtagelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget understreger vigtigheden af, at strategien bliver 
fulgt op af initiativ/resultat – oversigter i de enkelte udvalg.
 
Afbud: Mogens Brag

 Åben sag
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Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Anbefales.

Bilag
Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker 10.06.2015.pdf (dok.nr.98513/15)
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11. Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra 
tidligere år er på 438,3 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 30. april 2015 er på 
440,0 mio. kr. Dermed udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 1,7 
mio. kr. Merforbruget vedrører sparekravet på 1,7 mio. kr. ved en omstrukturering 
af den politiks udvalgsstruktur.  
 
I henhold til beslutning om overholdelse af udvalgenes korrigerede driftsbudgetter 
har Direktionen ultimo maj 2015 besluttet følgende ekstraordinære tiltag under 
Økonomiudvalgets område. Tiltag, som har været nødvendige at indføre med 
øjeblikkelig effektuering for at opnå de gevinster, der er nødvendige for at sikre 
budgetoverholdelse.

1. Der indføres en vakance-periode på 3 måneder, som beregningsmæssigt 
har en besparende virkning på 3 mio. kr. ved årets udgang. Vakance-
perioden gælder alle fastansættelser samt midlertidige ansættelser, 
herunder vikariater, hvor ansættelsesperioden har været af minimum 6 
måneders varighed. Personer i jobtræning, skåne- og flexjobs, 
sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet af vakance-perioden. 

2. Der indføres en tilbageholdenhed på indkøb af varer og tjenesteydelser på 
20 %. Det skønnes at have en virkning på 2,8 mio. kr. ved årets udgang. 
Besparelsen er beregnet ud fra faktiske udgifter i perioden juni – december 
2014.

3. Direktørområdet på Børn-Unge og Kultur er isoleret beregnet til en 
besparende effekt på 1,6 mio. kr. på vakance-perioden samt 
tilbageholdenhed på indkøb af varer og tjenesteydelser ved årets udgang. 

Budgetopfølgningen for 2015 på Økonomiudvalgets område viser, at der er en 
udfordring på budgetområdet. I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der 
medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske 
udvalgsstruktur, som har medført en økonomisk udfordring på budgettet på 1,7 
mio. kr. i budgetår 2015. Udfordringen forventes løst i budgetoverslagsårene 2016 
– 2019 med en teknisk korrektion. 
   
Bortset fra besparelsen på omstrukturering/forenkling af den politiske 
udvalgsstruktur forventes Økonomiudvalget med de ovennævnte tiltag at overholde 
budgettet – eksklusiv de overførte underskud. 
 
Det forventede regnskab på anlægsområdet er 53,3 mio. kr. Oprindeligt budget 
udgør 23,7 mio. kr. og korrigeret budget udgør 100,2 mio. kr. Sammenholdt med 
det forventede regnskab vil området komme ud med et mindreforbrug på 46,8 mio. 
kr. Forskellen på 29,6 mio. kr. mellem forventet regnskab og oprindeligt budget, 
skyldes overførte låneberettigede anlæg samt tillægsbevillinger givet i 2015. 
Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at overholde den finansielle 
ramme. Der er således ikke mulighed for at bruge flere midler end det forventede 
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regnskab, med mindre de er lånefinansierede. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 

1. Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen 
2. Økonomiudvalget videresender budgetopfølgningens konklusioner via 

budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

Bilag
Budgetrevision pr. 30/4-2015 - Økonomiudvalget (dok.nr.59301/15)
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12. Budgetopfølgning 30. april 2015 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Frederikshavn 
Kommune for Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningen indeholder det 
første bud på et forventet regnskab for 2015.
 
Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for eget 
udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger 
indgår i den samlede budgetopfølgning.
 
Den samlede konklusion på driftsbudgettet viser et forventet merforbrug i forhold til 
det korrigerede budget på 13,9 mio. kr. eksklusive bankbøger. Dette forventede 
merforbrug indeholder imidlertid Børne- og Ungdomsudvalgets forventede behov 
for at anvende de 19,0 mio. kr. af deres overførte overskud, som blev beskrevet i 
budgetbemærkningerne til budget 2015. Det samlede resultat for alle øvrige 
udvalgs driftsbevillinger udgør et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.
 
Det forventede regnskab for anlæg og den forventede lånefinansiering af 
anlægsprojekter giver et likviditetstræk som svarer til det likviditetstræk, som 
anlægsområdet udgør i det oprindelige budget 2015. Dermed overholder det 
forventede regnskab for anlæg den finansierede ramme for anlæg som er indeholdt 
i oprindeligt budget 2015. I bilagene er vedlagt en liste med de anlæg som 
gennemføres i henhold til det forventede regnskab.
 
Budgetopfølgningen viser, at det forventede regnskab pr. 30.4. overholder 
målsætningen om et overskud på minimum 150 mio. kr. på den ordinære 
driftsvirksomhed.
Det forventede skattefinansierede anlægsregnskab udgør 67,1 mio. kr. Det er 
dermed under målsætningen på 80 mio. kr. Det var allerede tilfældet i det 
oprindelige anlægsbudget for 2015, som var på 62,2 mio. kr.
Budget opfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige 
kassebeholdning med udgangen af året 2015 som minimum udgør 80 mio. kr. og 
dermed overholdes målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning 
på minimum 80 mio. kr.
 
I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som 
byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe 
budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 30. april 
2015 giver.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 – Frederikshavn Kommune 
godkendes.

2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og 
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som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 0,8 mio. kr. 
godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Økonomiudvalget godkender, at der i 2015 flyttes 3,6 mio. kr. fra 
Arbejdsmarkedsudvalget budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme. For at 
fastholde indsatsen fremover, flyttes der fra 2016 og frem, 7,2 mio. kr. mellem de to 
udvalg.  

Som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 
30. april 2015, anbefaler Økonomiudvalget overfor byrådet følgende 
bevillingsmæssige ændringer:

 Afsatte midler på anlæg til ”Reservepulje, Bæredygtigt Børneområde” på 
16.617.322 kr. nulstilles.

 Beløbet på 16.617.322 kr. overføres til Børne- og Ungdomsudvalget 
driftsbudget.

 Der frigives 2.432.678 kr. fra bankbøgerne, på centrale konti på Børne- og 
Ungdomsudvalgets driftsområde.    

Der er dermed frigivet 19.050.000 kr. til forbrug på Børne- og Ungdomsudvalget 
driftsbudget. 

Reduktionen af de afsatte anlægsmidler, vil ikke påvirke den afsatte ramme til 
forbrug på anlægsområdet. 
Dermed giver omflytningen ikke et yderligere forbrug af kassebeholdningen i 
forhold til hvad der er indeholdt i forventet regnskab pr. 30. april 2015.

Bilag
Anlæg Forventet Regnskab 30.04.205 med finansiering (dok.nr.97026/15)
Kassefinansieret anlægsramme (dok.nr.98370/15)
Budgetopfølgning 30. april 2015 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.88262/15)
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13. Korrektion af budgetrammer for budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling
I henhold til tids- og procesplan for budgetlægningen fremgår det at 
Økonomiudvalget på sit møde i juni skal behandle områder med særlige 
finansieringsbehov og forslag til ændringer af budgetrammerne.
 
Som følge af Direktionens budgetseminar den 19. maj og arbejdet med 
udarbejdelse af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, har direktionen indstillet en 
række ændringer til budgetrammerne for 2016 – 2019.
 
Ud over de områder Direktionen har taget op, er der ikke modtaget 
tilbagemeldinger fra udvalgene om, at der er områder med særlige 
finansieringsbehov.
 
De foreslåede ændringer fremgår af bilag til sagen.

Indstilling
Direktionen indstiller, at de foreslåede budgetændringer indarbejdes i 
budgetrammerne for budget 2016 - 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

Bilag
Notat ØU´s godkendelse af budgetrammer (dok.nr.97154/15)
Budgetrammer - budget 2016 - 2019 behandling i ØU i juni (dok.nr.97037/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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14. Budgetforslag 2016 - 2019, Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling
Ifølge den vedtagne budgetprocedure for 2016 – 2019 skal alle udvalg behandle 
budgetforslag for eget område på møder i juni. 
 
Den indregnede 1 % - produktivitetsstigning i 2016 samt Økonomiudvalgets andel 
på 2 mio. kr. til opjustering af Sundhedsudvalgets budgetramme er udmøntet på de 
enkelte centre, som herefter effektuerer disse.
 
Rammerne på Økonomiudvalgets område, forudsat at punktet ”korrektion af 
administrative budgetrammer for 2016 – 2019” godkendes, er en driftsramme i 
budgetår 2016 på 436.663.964 kr. og en anlægsramme i budgetår 2016 på 
35.286.197 kr. 
 
Rammen på Tværgående fælles puljer er i budgetår 2016 på 1.021.369 kr. 
 
Økonomiudvalget skal på august mødet behandle det endelige administrative 
budgetoplæg på Økonomiudvalgets område. På dette møde skal der godkendes 
forslag på takstområdet, ligesom der skal ske godkendelse af centrenes 
budgetbemærkninger. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at ovenstående budgetforudsætninger for 2016 – 2019 
godkendes. 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16194
 Forvaltning: CØP
 Sbh: boch
 Besl. komp: ØU
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15. Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev der indregnet en forventet 
låneadgang på 81,4 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med 
automatisk låneadgang og projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor Frederikshavn Kommune har modtaget 
tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. 
 
Efter vedtagelse af budgettet for 2015 er der til dato givet tillægsbevillinger til 
yderligere låneoptagelse på 81,7 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den 
overførte låneadgang fra 2014.
 
På baggrund af opgørelsen af det forventede regnskab for 2015 pr. 30. april 2015 
er der opgjort en samlet låneadgang på 111,2 mio. kr. Heraf er der optaget lån i 
januar 2015 på 50,0 mio. kr. (Likviditetslån).
Der er således en forventet resterende låneadgang for 2015 på 61,2 mio. kr.
 
Det indstilles, at der optages lån nu, til styrkelse af kassebeholdningen for det 
udlæg af låneberettigede udgifter, der har været foretaget i 1. halvår af året og 
finansiering af det forventede udlæg af låneberettigede udgifter for 2. halvår.
 
Optagelsen af lånet på nuværende tidspunkt på baggrund af det forventede 
regnskab, vil ikke give anledning til bemærkninger fra kommunens revisor i 
forbindelse med aflæggelse af kommunens endelige regnskab.
 
Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere 
låneberettigede udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive 
fremsendt en ny sag for yderligere låneoptagelse af der resterende beløb, inden 
udgangen af marts 2016. Såfremt der er hjemtaget for meget i låneoptagelse, vil 
dette blive modregnet i låneoptagelsen for 2016.    
 
I den udstrækning den budgetterede låneoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2015, vil 
der i forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 af 
låneberettigede udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering.
 
I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med 
kommunens låneoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der 
optages et lån på 61.200.000 kr. med en løbetid på 25 år.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22642
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Anbefales med bemærkning om, at administrationen bemyndiges til at optage op til 
90 % af Frederikshavn kommunes lån med fast rente.
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16. Genforsikring af tjenestemandspensioner

Sagsfremstilling
Sampension har foreslået en ny investeringsstrategi til forsikring af Frederikshavn 
Kommunes tjenestemandspensioner. Dette skulle på sigt gerne give et højere 
afkast, til at dække Frederikshavn Kommunes fremtidige pensionsforpligtigelser. 
Dette gøres ved at fjerne den garanterede ydelse, for at frigive bundne midler hos 
Sampension, som herved kan investeres på en mere gunstig måde.
 
Frederikshavn Kommune har i dag sine tjenestemandspensioner forsikret hos 
Sampension. Med den nuværende ordning betaler Frederikshavn Kommune en 
løbende præmie på de erhvervsaktive tjenestemænd. Frederikshavn Kommune er 
herefter garanteret en fast ydelse fra Sampension på de enkelte policer. Den 
garanterede ydelse er fast og er bl.a. baseret på nogle forudsætninger omkring 
forventet levetid og renteudviklingen.
 
For at Sampension kan garantere en fast ydelse er Sampension nødt til at 
investere med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed, men som også giver et 
lavt afkast.
 
Garantien sikrer en fast nominel ydelse, men pensionerne stiger i fremtiden da de 
reguleres med den generelle lønudvikling. Frederikshavn Kommune afholder selv 
risikoen for den fremtidige lønregulering, da den garanterede ydelse ikke reguleres 
løbende, men ellers afholder Sampension de øvrige risici. Hvis lønniveauet 
fremadrettet stiger, er det muligt at afkastet af de bundne midler ikke længere kan 
dække den fremtidige lønregulering. Hvis dette er tilfældet vil man i første omgang 
bruge af kommunens såkaldte bonuskonto. Når denne er brugt vil kommunen 
enten skulle acceptere en lavere dækningsgrad eller betale en højere ydelse. 
 
For at forhindre en sådan situation, er Sampension kommet med en ny 
investeringsstrategi, som har til formål at øge afkastet til dækning af fremtidige 
forpligtigelser. Den nye investeringsstrategi går ud på at fjerne garantien, hvorved 
Sampension får mulighed for at frigive de bundne midler, og investere i bl.a. 
indeksobligationer, som modsat nominelle obligationer følger inflationen, og i 
højere grad investere i andet end obligationer såsom aktier, ejendomme og 
infrastruktur.
 
Sampension vil ligeledes i den nye investeringsstrategi tilrettelægge 
investeringerne på baggrund af Frederikshavn Kommunes forventede 
pensionsudbetaling, således at de pensionsudbetalinger, der kommer i den 
nærmeste fremtid, vil blive investeret med en lav risiko, mens de 
pensionsudbetalinger, der kommer senere, vil blive investeret i mere risikofyldte 
aktiver, men som typisk også giver mulighed for et større afkast.
 
Ved overgangen til den nye investeringsstrategi frigives der samtidig et betydeligt 
beløb til Frederikshavn Kommunes bonuskonto. Ultimo januar er der beregnet en 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16110
 Forvaltning: CØP
 Sbh: kcth
 Besl. komp: ØU
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overførsel til bonuskontoen på ca. 178 mio. kr., men det endelige beløb vil først 
blive opgjort på den dato, man overgår til den nye investeringsstrategi. 
Engangsbeløbet skal være med til at dække i de situationer, hvor afkastet er 
mindre end forpligtigelsen.
 
Der er en risiko ved at overgå til den ugaranterede model, da det er muligt, at 
afkastet kan blive lavere end det beløb man er garanteret i dag. Et lavere afkast vil i 
første omgang blive dækket af bonuskontoen. Der skal derfor være tale om en lav 
rente i en længerevarende periode kombineret med fald i aktiekurserne før det kan 
føre til øgede udgifter for Frederikshavn Kommune.
 
Sampension har foretaget en analyse af samfundsudviklingen, og den nye 
investeringsstrategi vil ud fra denne analyses basisscenarie give et forventeligt 
årligt merafkast på 1,37 %. Basisscenariet viser samtidig at der er 95 % 
sandsynlighed for, at den ugaranterede model kan opspare en større værdi end 
den garanterede model over en tiårig periode. Selv i den mest pessimistiske model 
forventes der et årligt merafkast på 0,98 % og en sandsynlighed på 68 % for en 
større opsparet værdi set over 10 år.

Økonomiske konsekvenser
Overgang til en ny markedsbaseret investeringsstrategi for pensionsmidlerne i 
Sampension bør føre til et højere afkast af pensionsmidlerne og dermed give bedre 
mulighed for at budgettet for indbetaling af præmie til tjenestemandspensioner i 
fremtiden kan holdes.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en tiltrædelse af den nye 
investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Udsættes.

Bilag
Notat vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner (dok.nr.86390/15)
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17. Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur- og 
Fritidscenter

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 28. april 2015 fremsendt 
ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti til lån til 
energioptimeringer i SKFC.  
 
Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 2.082.660 kr. Der 
ansøges om en garanti for et lån med maksimal mulig løbetid, 25 år. SKFC anfører 
i ansøgningen at kunne forrente lånet gennem energibesparelser. 
 
En garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve 
garantistillelsen, idet der er tale om investeringer i energioptimering, der jf. 
lånebekendtgørelsen er låneberettigede udgifter.  
 
Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til 
dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig om 5 projekter:

1. Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, 
svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt 235.000 kr., 
eksklusiv moms.

2. Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små 
haller, køkken og værelser m.m., i alt 102.500 kr., eksklusiv moms.

3. Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt 21.240 kr., eksklusiv moms.
4. Udskiftning af tagflader ved tag over svømmehal, udskiftning af taghus ved 

vandrutsjebane og udskiftning af den våde 220 mm. rockwoolisolering til de 
nye energikrav på 350 mm. rockwool, i alt 1.597.300 kr., eksklusiv moms.

5. Ny facade partier ved SKFC’s hovedindgang med elektrisk skydedør og 
mulighed for at åbne vinduer (udluftning) i kontor og svømmehallens café. 
Der vil samtidig kunne etableres nødudgang fra kontoret., i alt 126.620 kr., 
eksklusiv moms. 

Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret) har udarbejdet en tilstandsrapport 
(se bilag). I tilstandsrapporten konkluderes, at der inden for den nærmeste årrække 
bør foretages investeringer for i alt 640.000 kr. eksklusiv moms i forhold til at 
vedligeholde den overordnede stand på bygningens klimaskærm. SKFC oplyser, at 
hvis kommunegarantien til energilånet bevilges, vil der blive udarbejdet et nyt 
vedligeholdelsesbudget for 2015-18, hvor SKFC vil søge en hurtigere forbedring af 
murene.
 
Endvidere har SKFC fået foretaget en forundersøgelse af tagflader ved tag over 
svømmehal og taghus ved vandruchebane (se bilag). I rapporten, der er udarbejdet 
af Blumensaat, Fugt- og Byggeteknik Aps, anbefales det (på side 7) at hovedparten 
af tagisoleringen fjernes og udskiftes som følge af at isoleringen er opfugtet. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR



Økonomiudvalget - Referat - 17. juni 2015 Side 34 af 39

Ansøgningen har været til udtalelse hos Frederikshavn Kommunes revision om, 
hvorvidt udgifterne i ansøgningen om kommunal garantistillelse af lån, som ønskes 
optaget til Skagen Kultur og Fritidscenter til energirenovering falder indenfor de 
muligheder, der i lånebekendtgørelsen er opsat for at finansiere den type udgifter. 
Det kan i den forbindelse oplyses, at det er revisionens opfattelse, at udgifterne er 
låneberettigede.  

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og 
Fritidscenter om en kommunal garanti til låneoptagelse på 2.082.660 kr. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ansøgningen videresendes uden anbefaling.
 
Karsten Drastrup forlod mødet efter behandling af pkt. 9.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Indstillingen anbefales.
 

Bilag
SKFC ansøgning, referat + bilag - 150428-Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf (dok.nr.91822/15)
VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & 
fritidscenter.pdf (dok.nr.91865/15)
VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R1132-003 Skagen Kultur og 
Fritidscenter, Tagflader.pdf (dok.nr.91968/15)
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18. 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 17. juni 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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19. Sygefravær 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 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
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 - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
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 17. juni 2015
Til efterretning.
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: CØP
 Sbh: hewa
 Besl. komp: ØU
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20. Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg fra 
Bremerhaven i forbindelse med CUP No.1. 2015

Sagsfremstilling
I forbindelse med 32. udgave af fodboldturneringen Cup No. 1. får FFI Fodbold 
besøg af ca. 90 spillere og ledere fra Frederikshavn Kommunes tyske venskabsby, 
Bremerhaven.
 
Gæsterne fra Bremerhaven indlogeres i Atletcentret under deres ophold fra søndag 
den 5. juli -12. juli 2015, på lige fod med de øvrige deltagere.
 
Prisen for at deltage i Cup No.1. med 90 spillere og ledere er 157.500 kr. Beløbet 
dækker turneringsdeltagelse, overnatning og alle måltider. FFI Fodbold søger 
Frederikshavn Kommune om 39.375 kr.
 
Modtager af tilskud afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turnering 
dokumentation for udgifter samt billeder til brug for kommunen, (hvis det ønskes).
 
Økonomiudvalgets samlede ramme er disponeret. Såfremt Økonomiudvalget 
ønsker at yde støtte til besøg af venskabsbyen Bremerhaven, kan beløbet 
finansieres af venskabsbyskontoen. 
 
Det kan oplyses at der er 44.585 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, 
der endnu ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der ydes et tilskud på 39.375 
kr. Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer. 

Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17121
 Forvaltning: LS
 Sbh: lehs
 Besl. komp: ØU
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21. Tinesvej 60, Hulsig  Lukket sag

 Sagsnr: 15/8164
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: toka
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen
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