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1. Dialog med de tillidsvalgte om Økonomiudvalgets budget 
2016

Sagsfremstilling
Efter opfordring fra Næstformanden i HovedMED, Kathja Ryom inviteres relevante 
tillidsvalgte samt eventuelt faglige organisationer, til en drøftelse af prioriteringen og 
konsekvenser af budget 2016 indenfor Økonomiudvalget.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Tillidsrepræsentanter indenfor Økonomiudvalgets område og repræsentanter fra de 
faglige organisationer drøftede Økonomiudvalgets budgetlægning for 2016 og 
overslagsårene med Økonomiudvalgets medlemmer.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12109
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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2. Forslag til lokalplan Boliger ved Solsbæk Strand i Sæby og 
Kommuneplantillæg nr. 15.03

Sagsfremstilling
I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2015 
foreligger der nu et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt 
boligområde ved Solsbæk Strand umiddelbart syd for det eksisterende boligområde 
ved Pottemagervej og Sadelmagervej i Sæby.
 
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af en eksisterende beplantning, der 
oprindelig lå som en overgang mellem ovennævnte boligområde og det åbne land. 
Lokalplanforslaget stiller krav om etablering af et nyt beplantningsbælte mod det 
åbne land i lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Mod vest er området 
afgrænset af en skovbeplantning og mod øst af Solsbækvej og kystområdet mod 
Kattegat.
 
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etablering af et nyt boligområde med 
mulighed for op til 49 boliger. Lokalplanområdet søges udformet med en klar 
identitet, der indpasses i landskabet. Lokalplanforslaget har desuden til formål at 
sikre, at den del af lokalplanområdet, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen 
udlægges som et offentligt tilgængeligt grønt område, der skal henligge som et 
åbent engareal. Endelig er det et formål at sikre grønne friarealer for bebyggelsen 
og vej- og stiforbindelser internt og ud af området. Vejadgangen til området sker fra 
Solsbækvej.
 
Inden for området findes registrerede naturarealer, som er respekteret og 
indarbejdet som en del af lokalplanens grønne områder. Det drejer sig om et 
engareal centralt i området og et areal langs den sydlige afgrænsning et hedeareal, 
der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
 
Derudover findes der i lokalplanområdets nordvestlige hjørne et egekrat, der delvis 
opretholdes.
 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone i det åbne land og derfor ikke omfattet 
af kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor i tilknytning til 
lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til 
boligbebyggelse i form af åben – lav bebyggelse, Tillægget har betegnelsen 
kommuneplantillæg nr. 15.03.

Miljømæssige konsekvenser
Der er udarbejdet en miljøscreening af planforslagene, der konkluderer, at der i 
henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering af forslagene. 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17912
 Forvaltning: CTM
 Sbh: POHN
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget 
sendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Dagsordenspunkt med beslutning til PMU den 05.05.2105 (dok.nr.80942/15)
Lokalplan for boliger i Sæby Ny.pdf (dok.nr.118683/15)
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3. Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg, 
Fodboldgolfanlæg Nedre Mosevej, Skagen

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.F.05.11.01 og kommuneplantillæg nr. 09.84 , der skal 
skabe mulighed for etablering af en fodboldgolfbane på arealerne ved Nedre 
Mosevej, har i perioden fra den 6. maj til den 1. juli 2015 været fremlagt til offentlig 
debat.
Der er indkommet 2 bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne er 
kommenteret i det vedlagte indsigelsesnotat.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.F.05.11.01 og det tilhørende 
kommuneplantillæg nr. 09.84 vedtages med de ændringer, der er angivet i 
indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. september 2015
Indstillingen tiltrædes, idet det præciseres, at vejadgangen sker via Bøjlevej fra 
nord.
 
Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Godkendt.

Bilag
Indsigelsesnotat (dok.nr.138822/15)
Lokalplan SKA.F.05.11.01, endelig vedtagelse (dok.nr.138824/15)
Kommuneplantillæg 09.84, endelig vedtagelse (dok.nr.138825/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17351
 Forvaltning: CTM
 Sbh: laen
 Besl. komp: PMU/ØU
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4. Vedtagelse af Lokalplan for bolig-, ferie- og 
fritidsbebyggelse ved Nordsøvej, Skagen

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SKA.BF.06.02.01 og det tilhørende tillæg 09.81 til 
kommuneplanen, der skal skabe mulighed for anvendelse af Hedeboskolen i 
Skagen til nye formål, har i perioden fra den 12. maj til den 7. juli 2015 været 
fremlagt til offentlig debat. 
 
De er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslagene.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.BF.06.02.01 og det tilhørende tillæg 09.81 til 
kommuneplanen vedtages uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Godkendt.

Bilag
Lokalplan SKA.BF.06.02.01 Bolig-, ferie- og fritidsområde ved Nordsøvej i 
Skagen9.07.2015.pdf (dok.nr.116686/15)
Kommuneplantillæg 09.81_9.07.2015pdf (dok.nr.116688/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19838
 Forvaltning: CTM
 Sbh: FIRA
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Endelig vedtagelse af lokalplan - Boligområde ved 
Guldmajsvej, Skagen samt kommuneplantillæg nr. 09.83.

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2015 
og af Økonomiudvalget på mødet den 20. maj 2015.
 
Forslag til lokalplan SKA.B.05.10.02 i Skagen samt forslag til kommuneplantillæg 
nr. 09.83 har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 29. maj 2015 til 
den 24. juni 2015. Formålet med lokalplanen er at sikre at området kan anvendes til 
boligformål (helårsboliger) i form af åben-lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø (CTM) har modtaget 1 bemærkning til de fremlagte 
planer. Bemærkningen er indsendt af Danmarks Naturfredningsforening 
Frederikshavn/Læsø, og er af generel karakter. 
 
Naturfredningsforeningen appellerer til, at kommunen finder en bedre balance 
mellem planlægning for nye boligområder i Skagen og det reelle behov herfor. Der 
henvises til kommentarer indsendt til seneste kommuneplanforslag, hvor 
Naturfredningsforeningen opfordrede til at udtage perspektivområderne nord for 
Cronborgvej.
 
Endelig opfordrer Naturfredningsforeningen kommunen til at se tingene i 
sammenhæng, så de naturmæssigt værdifulde arealer syd for Bojlevejen (som bl.a. 
er vigtige raste- og fouragerigslokaliteter for trækkende småfugle for- og efterår) 
ikke ofres uden tvingende grund.
 
Idet der ikke gøres indsigelse mod konkrete elementer i nærværende planforslag, 
er det CTMs vurdering, at bemærkningerne ikke bør medføre ændringer i planerne 
i forhold til de fremlagte planforslag.
 
I forhold til planforslagene er der i forbindelse med den endelige vedtagelse 
indarbejdet enkelte rettelser af redaktionel karakter. Herunder er lokalplanforslagets 
§ 11.3 (”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er sikret mod 
oversvømmelser”) udgået, idet den ikke menes at kunne håndhæves.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.B.05.10.02 – Boligområde ved Guldmajsvej i 
Skagen samt kommuneplantillæg nr. 09.83 vedtages uden ændringer i forhold til de 
fremlagte planforslag.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24628
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes, idet bemærkningen vedr. ibrugtagningstidspunkt flyttes til 
redegørelsesdelen.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag
- Lp.SKA.B.05.10.02 (PMU18.08.15).pdf (dok.nr.127681/15)
- KPT.09.83 (PMU18.08.15).pdf (dok.nr.127680/15)
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6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - Separering af Skagens 
nordøstlige del

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – 
Separering af Skagens nordøstlige del – har været fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 29. juni til den 24. august 2015.
 
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.
 
I forhold til den situation for afledning af spildevand 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 
nedbragt med ca. 50 %.
 
Der er indkommet en enkelt indsigelse til planforslaget i forbindelse med den 
offentlige høring.
Indsigelsen og Center for Teknik og Miljøs bemærkninger hertil er vedlagt som 
bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 mv. vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. september 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15719
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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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)
150908 PMU Indsigelse mod tillæg nr. 1.pdf (dok.nr.139323/15)
150908 PMU Bemærkninger til Indsigelse mod tillæg nr. 1.pdf (dok.nr.140096/15)



Økonomiudvalget - Referat - 09. september 2015 Side 14 af 52

7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – 
Afledning af regn- og spildevand fra bolig- og golfområde nord for Frederikshavn – 
har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2015. 
 
Frederikshavn Kommune har tidligere vedtaget en ny lokalplan for en del af 
området som omhandler det planlagte feriecenter Palm City nord for 
Frederikshavn. Den nye lokalplan åbner mulighed for at øge andelen af 
parcelhusgrunde i området. Endvidere ændres disponeringen i området, så boliger 
koncentreres i den sydlige del af området, mens den nordlige del af området 
disponeres til golfbane/rekreativt formål.
Den nye lokalplan medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til Frederikshavn 
Kommunes Spildevandsplan 2012-2016. Spildevandet fra området afledes via 
Frederikshavn Spildevand A/S´s kloakledninger til Frederikshavn Renseanlæg. 
Regn- og overfladevand afledes til hhv. Rønnerhavnen og Lerbækken. 
Udledningen til Rønnerhavnen kan holdes indenfor den gældende tilladelse for 
udledning af regn- og overfladevand. Udledningen af regn- og overfladevand til 
Lerbækken kræver en ny udledningstilladelse. Det er vurderet, at der kan gives 
tilladelse til udledningen via forsinkelses/bundfældningsbassin, uden at Lerbækken 
overbelastes med for store vandmængder eller indhold af forurenende stoffer.
 
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse 
med den offentlige høring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 2 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 mv. vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7844
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Bilag
PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 2 - Bolig- og golfområde nord for 
Frederikshavn.pdf (dok.nr.57094/15)
PMU Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr.57097/15)
PMU Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr.57098/15)
PMU Bilag 3_Hydraulisk notat Vildersbæk.pdf (dok.nr.57099/15)
PMU Bilag 4_Berørte matrikler.pdf (dok.nr.57101/15)
PMU T.01 Udsnit.pdf (dok.nr.57104/15)
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8. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 - Regnvandsbassin/sø ved 
Guldmajsvej i Skagen

Sagsfremstilling
I februar måned 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle afdække de 
faktiske forhold og problemstillinger omkring afvanding af overfladevand i Skagen 
Nordby. 
 
Arbejdsgruppen har på Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2015 gjort rede 
for gruppens arbejde, og udvalget besluttede, at der arbejdes videre med 
udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.
 
I samarbejde med Frederikshavn Forsyning har Center for Teknik og Miljø 
udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, som gør det muligt at etablere 
et bassin, som kan forsinke udledningen til Guldmajsgrøften, og samtidig kan 
fungere som en rekreativ sø i området. Arbejdsgruppen har på mødet den 17. 
august 2015 drøftet forslaget til tillæg, og har udtrykt glæde over at der nu er udsigt 
til at søen kan etableres.
 
Den videre udformning af søen vil ske i et samarbejde mellem arbejdsgruppen, 
Frederikshavn Forsyning og Center for Teknik og Miljø.
 
Ud over muligheden for etablering af bassin/sø, er der ingen ændringer i forhold til 
gældende spildevandsplan for området.
 
Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er 
nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive væsentlig påvirket, og 
der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. 
Hvis søen/regnvandsbassinet udformes på en hensigtsmæssig måde, set i forhold 
til udvikling af natur, kan det bidrage positivt til kvaliteten og omfanget af levesteder 
i området. I forbindelse med overfladevandets gennemløb af bassinet/søen 
forventes der en stofreduktion for organisk stof på 30 %, og 70 % for fosfor. Dette 
er positivt for vandløbet og havet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at Forslag til tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. september 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21923
 Forvaltning: CTM
 Sbh: bisl
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Forslag til spildevandsplantillæg nr 4 - Regnvandsbassin_sø ved Guldmajsvej i Skagen 2.0 
Final.pdf (dok.nr.133938/15)
Bilag 1_Oplandsskemaer.pdf (dok.nr.133943/15)
Bilag 2_Udløbsskemaer.pdf (dok.nr.133966/15)
Tegning T01 1.0.pdf (dok.nr.133969/15)
Signaturforklaring 1.0.pdf (dok.nr.133952/15)
Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-
2016.pdf (dok.nr.133955/15)
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9. Affaldsplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere 
AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.
 
Planforslaget har tidligere været politisk behandlet i juni 2015, og genoptages som 
følge af byrådets beslutning af 24. juni 2015 
 
Planforslaget har været forelagt administrationen i Frederikshavn Affald (AVØ). 
 
Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder
for perioden 2014-2024. Første revision af planen skal ske efter 4 år (2018) og 
efterfølgende mindst hvert 6. år
 
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.
 
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.
 
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.

 Fastholdelse af genbrugspladsernes serviceniveau gennem effektivisering 
og tilpasning således, at 

o serviceniveauet målrettes pladsernes brug og behov
o de større pladser fremtidssikres med hensyn til mulighed for at 

modtage nye affaldsfraktioner som følge af øgede krav til 
genanvendelse 

o antal og udformning af de mindre pladser tilpasses under hensyn til 
lokale behov

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

tilpasses forbrændingsbehovet.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/465
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Øget regionalt samarbejde. Aktuelt er der samarbejder med 
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.

 Strukturændringer og effektiviseringer på genbrugspladserne øger 
genanvendelsen, og vil samlet set have en positiv miljøeffekt.

 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
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til affaldsplan 2014-2024 udsendes i 
offentlig høring i 8 uger.
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2014-2024 for Frederikshavn Kommune. (dok.nr.121510/15)
Forslag affaldsplan 2014-2024 - Frederikshavn Kommune - juli 2015 (dok.nr.121508/15)
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10. Affaldstakster 2016 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr 
samt takstblad fra Frederikshavn affald

Sagsfremstilling
Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-
selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind 
ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større 
eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 
affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.
 
Regeringen har fremlagt ressourceplan for affaldshåndtering. Planen indebærer 
blandt andet en øget fokus på sortering af husholdningsaffaldet. I affaldsplanen for 
Frederikshavn Kommune vil Frederikshavn Byråd fastlægge rammerne for det 
fremtidige arbejde. Der er ikke i budget for 2016 indregnet omkostninger til nye 
indsamlingsformer, men der er indregnet omkostninger til forventelige 
projektarbejder.
Der er større usikkerhed på indsamlingsomkostningen end normalt, dette med 
baggrund i at opgaven i 2015 skal i nyt udbud. Vi forventer dog ikke væsentligt 
større omkostninger
 
Takstblad 2016 for Frederikshavn Affald A/S
I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune 
godkende takster for selskabet. 
Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på mødet den 16. juni 2015 godkendt 
selskabets driftsbudget og takstblad for 2016. Frederikshavn Affald A/S fremsender 
på den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.
 
Renovationstaksten 2016
Udgifterne til Frederikshavn Affald A/S er for 2016 stort set uændret i forhold til 
2015. 
For 2016 foreslås følgende renovationstakster baseret på budget fra Frederikshavn 
Affald.  De væsentligste ændringer er, en mindre takstnedsættelse for ugetømning 
af sække og 140 l container og en harmonisering af taksten for 14. dags tømning af 
sække og sommerhuse.
 

 Takster  2016 Takster  2015
Sæk/uge 900 920
Sæk/sommerhus 550 520
Sæk 14. dag 550 550
140 l cont./uge 1120 1145
140 l cont./ 14. dag 660 660
240 l cont./uge 1665 1665
240 l cont./ 14. dag 920 920
400 l cont./ uge 2150 2150
400 l cont./14. dag 1150 1150
600 l cont./uge 2650 2750

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21485
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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600 l cont./14. dag 1400 1450
800 l cont./uge 3200 3400
800 l cont./14. dag 1700 1800
Molok pr. tømning 550 570
Takst for ændring 100 100
Ekstrasække 24 24

 
Alle takster er ekskl. moms.
 
Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere
Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald´s 
omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og 
pap og papir, hjemmekompostering, batteriindsamling, storskrald samt 
administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 
bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 
deponering. 
 
I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og 
behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. 
Taksten for miljø- og genbrugsområdet har de senere år ikke kunnet dække de 
faktiske omkostninger. Med den foreslåede mindre takst stigning vil der være 
balance mellem indtægter og udgifter på genbrugsområdet
 
For 2016 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere
 
 Gebyr 2016 Gebyr 2015
Lejligheder/helårsboliger 1025 1000 
Sommerhuse / værelser 750 725 

       
Alle gebyrer er ekskl. moms.
 
Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der 
gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. 
affaldsbekendtgørelsens § 57.
Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for 
virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en 
abonnementsordning, hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på 
genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, 
skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden 
tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.
Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder 
affald, virksomheden forventer at aflevere. 
Ordningen fortsætter uændret i 2015
 Gebyr 2016 Gebyr 2015
Kun genanvendeligt (grønt kort) 950 950
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort) 2.350 2.350
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort) 4.700 4.700
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Alle gebyrer er ekskl. moms.
 
Gebyr for administration
Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til 
Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af 
kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger
Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle 
administrationsomkostninger, herunder:

 De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel
 Betaling til statslige affaldsdatabaser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata
 Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse
 Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af 

affald fra virksomheder 

Ordningen fortsætter uændret i 2016
 Gebyr 2016 Gebyr 2015
Grundgebyr administration - erhverv   300   300 

 
Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. nærværende forslag for 2016 til renovationstakster samt miljø- og 
genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.

2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og 
gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til 
byrådets godkendelse. 

3. takstblad for 2016 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til 
Økonomiudvalget og byrådets godkendelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Frederikshavn Affald A/S - Takstblad for 2016 (dok.nr.123514/15)



Økonomiudvalget - Referat - 09. september 2015 Side 24 af 52

11. Stillingtagen til nedrivning af Munkebakkeskolen

Sagsfremstilling
Munkebakkeskolen blev nedlagt ved dannelsen af Nordstjerneskolen. 
Munkebakkeskolens bygninger er i meget dårlig stand.
 
Munkebakkeskolens bygninger er beliggende på samme matrikel som 
Nordstjerneskolen. Blandt andet på grund af reglerne om bebyggelsesprocent, var 
byggetilladelsen for Nordstjerneskolen betinget af, at Munkebakkeskolen blev revet 
ned.
 
Nordstjerneskolens bestyrelse har udtrykt ønske om at få mere udeareal. Ved en 
nedrivning af Munkebakkeskolen, vil dette ønske kunne imødekommes. Resten af 
arealet kan overgå til byudvikling.
 
Som bygningen står udgør den en risiko, idet der er rapporteret om flere episoder, 
hvor børn fra Nordstjerneskolen har været i risiko og er kommet til skade, når de 
har leget på Munkebakkeskolen blandt nedfaldne murbrokker m.v.
 
Bygningerne står i dag tomme. Dog er den ene bygning midlertidig i brug til 
optagelserne af serien Nordskov. Filmselskabet er orienteret om, at der er tale om 
en midlertidig løsning. Aftalen om brug af bygningerne medfører, at en del af 
bygningen først kan nedrives i 2017, hvis det besluttes at lave sæson 2 og 3.
 
De dele af skolen, der ikke er i brug kan nedrives straks, som en etape 1. Etape 2 
vil så blive gennemført senest i 2017, når aftalen med filmselskabet udløber og 
resten af skolens bygninger kan fjernes.
 
Tilslutningsafgifterne for Munkebakkeskolen er overført til Nordstjerneskolen. Der 
er fra Forsyningen givet en dispensation til, at der kan være forbrug på 
Munkebakkeskolen frem til nedrivningen er afsluttet, uden at der skulle betales ny 
tilslutningsafgift. Hvis skolen ikke nedrives skal der betales ny tilslutningsafgift.
 
Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål end skole, så skal der ske en 
renovering til den standard, der er gældende i Bygningsreglementet fra 2010.
 
Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af Munkebakkeskolen. Det 
billigste tilbud lyder på 5.350.000 kr. Hertil kommer udgifter til miljøscreening, 
sikring i forbindelse med etapeopdeling, frakobling af hovedforsyninger m.v. Den 
samlede nedrivningspris udgør således 6.300.000 kr.
 
Den billigste tilbudsgiver er villig til at fastholde prisen, selv om nedrivningen 
strækkes over perioden 2015-2017. I udbudsmaterialet var det ikke forudsat, at 
skolen skulle nedrives i etaper.
 
Der er søgt lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen af kommunale 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15944
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: brnl
 Besl. komp: ØU/BR
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bygninger i yderområder til nedrivning af Munkebakkeskolen. Ved skrivelse af 20. 
marts 2015 har Økonomi og indenrigsministeriet tildelt Frederikshavn Kommune en 
låneramme på 16,5 mio. kr.
 
Afdrag og renter på et lån på 6,3 mio. kr. udgør ca. 320.000 kr. pr. år i 25 år ved en 
rente på 2 % p.a.

Økonomiske konsekvenser
Hvis bygningen ikke rives ned, vil der være årlige tomgangsudgifter på ca. 
500.000.kr. vedrørende bygningerne. Disse udgifter opsamles på en anlægskonto 
og skal nulstilles, når skolen nedrives og et eventuelt restareal afhændes eller når 
skolen tages i anvendelse til andet formål.
 
Hvis skolen ikke nedrives må der påregnes en ny tilslutningsafgift på ca. 150.000 
kr. som engangsudgift.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. Munkebakkeskolen nedrives i etaper
2. der gives en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse 

inden for lånerammen på 16,5 mio. kr.
3. anlægsbevillingen på 6,3 mio. kr. frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales med bemærkning om, at der ikke hermed er taget stilling til arealets 
benyttelse.
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12. Ansøgning om kommunegaranti - Voerså Kraftvarmeværk 
A.m.b.a.

Sagsfremstilling
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved brev af 30. juli 2015, anmodet 
Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til et lån ved kommunekredit på 
7.875.343 kr. til finansiering af etablering af solvarmeanlæg. Lånet forventes at 
have en løbetid på 25 år.
 
I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti 
såfremt lånet opfylder de to for kommunale låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 
1 og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 
annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. 
stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på 
sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en 
gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 
såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave.
 
Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal 
enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller 
kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.
 
I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, 
der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for afdrag af lån.
 
Frederikshavn kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 
låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes 
kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.
 
I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning 
af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende 
årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 
forsyningsselskaber.
 
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. har pt. ikke lån hvor der er tilknyttet 
kommunegaranti fra Frederikshavn Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 7.875.343 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22368
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

1. Der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 7.875.343 kr. til Voerså 
Kraftvarmeværk A.m.b.a. til etablering af solvarmeanlæg.

2. Der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlig garantiprovision 
af restgælden ultimo året.  

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling
Voerså Kraftvarmeværk oplyser, at levetiden på solvarmeanlægget ifølge 
leverandøren, Industrivarme A/S, er minimum 30 år.
 
Voerså Kraftvarmeværk oplyser derudover, at der er kalkuleret med 20 årige lån, 
og at man vil optage et 20 årigt lån til at finansiere solvarmeanlægget.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Ansøgning om kommunegaranti fra Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a..pdf (dok.nr.129724/15)
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13. Budget 2016 - Modtagestation Vendsyssel I/S

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2016 til 
godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.
 
Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 13. maj 2015.
 
MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for 
budget 2015, med følgende væsentlige ændringer:

 Taksterne for klinisk risikoaffald og vævsaffald indsamlet ved sygehuse 
samt abonnementsordningen for lægehuse m.v. holdes uændret i forhold til 
budget 2015.

I henhold til MV’s anlægsplan er der i 2016 afsat 2,2 mio. kr. til et renoverings- og 
miljøforbedringsprojekt vedr. etablering af overdækket oplagsområde.
 
Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt 
erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 23,40 kr. pr. 
virksomheder, registreret i CVR og 1,39 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i 
betalingen på 11 % i forhold til budget 2015.
 
MV’s behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig 
prisfremskrivning.
 
Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet 
opgjort til 5.954 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale 
i alt 140.000 kr.  Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes 
erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, med enkelte undtagelser, hos alle 
virksomheder med et aktivt CVR-nr.
 
Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige 
affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i 
betalingen til Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.
 
Gebyrprincipper
Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, 
opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og 
genbrugspladsgebyret.
 
Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret 
registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret 
skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret 
 
Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18062
 Forvaltning: CTM
 Sbh: jecr
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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MV i form at en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos 
virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og 
virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.
 
Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra 
erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle 
virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Modtagestation Vendsyssel I/S’s budget 2016 
tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling 
om godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
MV Budget forslag 2016 (dok.nr.111857/15)
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14. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt Rekreative 
anlæg ved Råholtvej

Sagsfremstilling
I forbindelsen med overførslen fra regnskab 2014 til budget 2015, blev der overført 
346.000 kr. til projektet Rekreative anlæg ved Råholtvej. Dette projekt ønskes nu 
frigivet. 
 
Udgifterne til projektet kan holdes indenfor den finansielle anlægsramme.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og 
Byrådet, at rådighedsbeløbet til Rekreative anlæg ved Råholtvej frigives. Beløbet 
på 346.000 kr. finansiers af de afsatte anlægsbevillinger.

Beslutning Teknisk Udvalg den 31. august 2015
Indstillingen tiltrædes.

Supplerende sagsfremstilling
Notat vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt Rekreative anlæg 
ved Råholtvej er vedhæftet sagen forud for Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Notat vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt Rekreative anlæg ved Råholtvej 
Frederikshavn (dok.nr.143737/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9542
 Forvaltning: CØP
 Sbh: JAPO
 Besl. komp: TU/ØU/BR
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15. Økonomiorientering

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

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til 
efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/179
 Forvaltning: CØP
 Sbh: joki
 Besl. komp: ØU
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16. Afrapportering for 1. halvår 2015 - Finansiel strategi

Sagsfremstilling
Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2015 vedrørende Finansiel Strategi 
for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.
 
Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring 
styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i 
den vedtagne finansielle strategi.
 
Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens 
obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens 
porteføljeplejeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter. 
 
Afkastet af Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har været 0,12 %, 
hvilket er højere end det benchmark der sammenlignes med, og som var på -0,74 
%. Når det lykkedes at opnå et afkast på 0,86 % over afkastet fra benchmark så 
skyldes det, at Frederikshavn Kommune valgte at reducere risikoen i 
obligationsbeholdningen i 2. halvår af 2014.
 
Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, 
men handeler gennemføres kun ifølge aftale med Frederikshavn Kommune. 
Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte 
finansielle strategi. 
 
Afkastet af obligationsbeholdningen har stadig en størrelse som gør, at 
Frederikshavn Kommunes nuværende arrangement med reduktion af 
modpartsrisikoen i forhold til kommunens bankforbindelse er fordelagtig for 
kommunen. Økonomiafdelingen anbefaler derfor, at obligationsbeholdningen 
fastholdes som middel til at reducere modpartsrisikoen. Økonomiafdelingen følger 
afkastet månedligt, og såfremt det kommer under det niveau, som vi betaler for 
kreditfaciliteten hos Nordea, vil spørgsmålet om fremtidige tiltag til reduktion af 
modpartsrisikoen blive lagt frem til politisk beslutning
 
I 1. halvår af 2015 er der indgået yderligere 2 swaps på baggrund af 
Økonomiudvalgets beslutning om at øge andelen af lån med fast rente. Med 
optagelse og afdækning af yderligere et lån primo juli 2015 er kommunens 
langfristede gæld afdækket med fast rente for 83,7 %. For at bevare en balance i 
kommunens låneportefølje og for ikke ensidigt at spekulere i stigende renter, 
anbefaler økonomiafdelingen, at der ikke foretages yderligere afdækning af den 
langfristede gæld og dermed ikke gå yderligere optil eller ud over den afsatte 
maksimumsgrænse for fast rente på 90 %. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

 Åben sag

 Sagsnr: 08/2359
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU
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Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Til efterretning.

Fremover skal der én gang om året, i forbindelse med afrapportering – finansiel 
strategi, også ske en orientering om beholdningen i Sampension, samt vises en 
profil på vores langfristede gæld.
 

Bilag
Afrapportering for 1. halvår 2015 (dok.nr.133726/15)
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17. 1. behandling af budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes budgetforslag for 2016 – 2019 for Frederikshavn Kommune til 
1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af 
Direktionens budgetoplæg og de beslutninger der blev truffet på Økonomiudvalgets 
møde den 18. august 2015 og fremlagt for byrådet på budgettemamødet den 26. 
august 2015.
 
Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I 
forhold til Økonomiudvalgets budgetoplæg er dette budgetforslag blevet udvidet 
med følgende materiale:

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune
 Hovedoversigt til budget
 Sammendrag af budget
 Tværgående artsoversigt
 Tilskudsoversigten
 Takstoversigten
 De generelle bemærkninger er blevet udvidet
 De specielle bemærkninger er blevet udvidet

Siden Økonomiudvalgets budgetoplæg blev forelagt på byrådets budgettemamøde 
er der indarbejdet nedenstående forhold som har indvirkning på budgettet. I 
budgetforslaget er en samlet oversigt over de beløbsmæssige ændringer samt 
påvirkning af kassebeholdningen.  
 
a.      Lånepuljer, renter og afdrag
Der var i Økonomiudvalgets budgetoplæg indregnet en forventet låneadgang på 
22,3 mio. kr. på anlæg. Efter byrådets budgettemamøde er der kommet svar på 
kommunens låneansøgninger. Der er givet låneadgang til 1 mio. kr. til større 
strukturelle investeringer bl.a. inden for det borgernære område og 12 mio. kr. til 
investeringer med effektiviseringspotentiale. Dette betyder at der i 
Økonomiudvalgets budgetoplæg er indregnet for meget lånefinansiering på 9,2 
mio. kr. til anlæg.
 
Kommunen har ligeledes ansøgt om et likviditetslån og har modtaget tilsagn om lån 
på 25 mio. kr. Der har hidtil ikke været indregnet en forventet låneadgang herfor i 
budgetforslaget, men de 25 mio. kr. er nu indregnet i budgetforslaget.
 
De indregnede korrektioner på lånene har også virkning på renter og afdrag, hvilket 
fremgår nærmere af budgetforslaget. 
  
b.     Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Der er siden byrådets budgettemamøde kommet svar på ansøgning om tilskud til 
særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er i Økonomiudvalgets budgetforslag 
indregnet et forventet tilskud på 16 mio. kr. Frederikshavn Kommune er blevet 
tildelt 16,256 mio. kr. Tilskuddet er forøget med 256 t.kr. i budgetforslaget.
 
c.      Lov og cirkulære
Pulje vedrørende lov og cirkulære er udmøntet fra tværgående fælles pulje til de 
respektive udvalgs budgetrammer.  
 
d.     Øget medfinansiering
I Økonomiudvalgets budgetoplæg er der medtaget 190,7 mio. kr. til medfinansiering 
af sundhedsudgifter. Der er efterfølgende indgået aftale mellem regionerne og 
regeringen om sundhedsvæsenets udgifter for 2016, hvilket betyder en øget udgift 
for Frederikshavn Kommune. KL’s nye skøn for medfinansiering for Frederikshavn 
kommune er på 201,3 mio. kr. hvilket betyder en øget udgift på 11,4 mio.kr. 
Frederikshavn Kommune vil blive kompenseret via øgede generelle tilskud for 
2016.    
 
e.     Nye skøn for skatter og generelle tilskud for overslagsårene 2017 - 2019
Der er siden byrådets budgettemamøde kommet nye skøn for skatter og generelle 
tilskud på baggrund af ny konjunkturforventning. De nye tal er indregnet i 
budgetforslaget.
 
Som bilag til sagen tilknyttes ”budgetforslag til 1. behandling”, hvoraf den samlede 
virkning af ovennævnte ændringer fremgår.
 
Bilaget ”Budgetforslag til 1. behandling” forventes udsendt fredag den 4. september 
2015. 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at:
 

1.      Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og 

godkendelse i byrådet

2.      Tirsdag den 29. september 2015 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for 

aflevering af ændringsforslag til budget 2016 – 2019 
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Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales med bemærkning om, at likviditetslånet i 2016 anvendes til at finansiere 
anlæg.

1. Økonomiudvalget er opmærksom på, at de økonomiske måltal i årene 
fremover tilpasses, således at driftsoverskud minus de skattefinansierede 
anlægsudgifter fortsat er af en størrelsesorden, som kan håndtere de 
budgetterede afdrag på lån.

2. Godkendt.

Bilag
Høringssvar vedr. budget 2016 fra KFUs og BUUs område.pdf (dok.nr.144424/15)
Budget 2016-2019 - 1. behandling samlet.pdf (dok.nr.144733/15)
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18. Halvårsregnskab for 2015 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Ifølge bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, skal der i 
lighed med tidligere år udarbejdes halvårsregnskab.
 
Loven fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til 
Byrådet, der skal godkende regnskabet.
 
Halvårsregnskabet skal ifølge bekendtgørelsen ”Budget- og regnskabssystem for 
Kommuner” indeholde andre oversigter end de oversigter som Frederikshavn 
Kommune anvender i sine opfølgninger.
 
Halvårsregnskabet, udarbejdet i den obligatoriske form, er vanskelig at 
sammenligne med Frederikshavn Kommunes økonomirapporteringsprodukter og 
præsentationen bliver svært tilgængelig på grund af de obligatoriske krav. Men det 
kan oplyses, at halvårsregnskabets samlede resultater for drift og anlæg 
understøtter vurderingen i budgetrevisionen pr. 30.4.2015 om at det samlede 
budget vil blive overholdt. 
 
Halvårsregnskabet i den obligatoriske form er vedhæftet sagen som bilag.
 
Derudover er der vedhæftet et bilag, der i kort og overskuelig form opsummerer 
halvårsregnskabets konklusioner.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
halvårsregnskabet godkendes.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Opsumering af halvårsregnskabet for 2015 (dok.nr.141031/15)
Halvårsregnskab 2015 (dok.nr.136432/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21545
 Forvaltning: CØP
 Sbh: HAVE
 Besl. komp: ØU/BR
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19. Øget uddannelsesindsats for ledige i Frederikshavn 
kommune

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. august 2015 at bede 
Arbejdsmarkedsudvalget om at lave et forslag til en investeringscase, hvor der 
afsættes ekstra midler til en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på 
at øge arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i 
Frederikshavn Kommune.
 
Økonomiudvalget afsætter 6 mio. kr. til formålet som et éngangsbeløb i 2015. 
Midlerne findes inden for midtvejsreguleringen for 2015. Afholdes hele beløbet ikke 
i regnskabsåret 2015, kan uforbrugte midler overføres til 2016. Her frigives 
midlerne og kan bruges i 2016 som en øget bevilling. 
 
Den øgede bevilling kan ikke bruges til at afholde eksisterende udgifter, hverken på 
Arbejdsmarkedsudvalgets eller Økonomiudvalgets budget, men skal bruges til at 
iværksætte nye tiltag, som bidrager til at opfylde ovenstående formål. Dermed kan 
den øgede bevilling ikke bruges til at afholde overførselsudgifter.
 
Økonomiudvalget ønsker, at Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder et forslag til en 
investeringscase, der beskriver, hvorledes udvalget forslår den øgede bevilling på 6 
mio. kr. anvendt. Forslaget skal indeholde en beskrivelse af hvilke tiltag, udvalget 
foreslår igangsat, samt en kalkule på, hvilket afkast investeringen giver i form af 
forventede fremtidige mindre udgifter på Frederikshavn Kommunes samlede 
budgetter. Det angives desuden, hvorledes der vil blive fulgt op og afrapporteret på 
resultaterne af investeringerne.
 
Forslag til anvendelse af øget bevilling
Center for Arbejdsmarked foreslår, at den øgede bevilling anvendes i 
overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, 
som allerede er aftalt med Arbejdsmarkedsudvalget og implementeret i jobcentret i 
dag. Bevillingen åbner imidlertid mulighed for, at indsatsen intensiveres med 
konkrete ekstraordinære tiltag:
 
Generelt

 En meget specifik vejledningsindsats for specialiserede ufaglærte ledige i 
forhold til realkompetencevurdering (RKV) og konkret udarbejdelse af 
uddannelses- og opstartsplan i forhold til at blive faglært.

 Øget vejledningsindsats for ikke-specialiserede ledige til at gennemføre 
grundforløb inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder med 
henblik på efterfølgende mulighed for ansættelse i voksenlære. Herudover 
også øget fokus på HF-pakker for de ledige, der ønsker uddannelse 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder – f.eks. lærer og 
sygeplejerske. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23203
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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 En øget vejlednings- og motivationsindsats i forhold til deltagelse i FVU-
forløb (grundlæggende dansk- og matematikfærdigheder) samt 
ordblindeforløb. Herudover øget fokus på forberedende forløb til EUD-
uddannelserne for de ledige, der ikke opfylder karakter-optagelseskravet. 

 Øget vejledningsindsats implementeres via tilkøb af uddannelsesvejledning 
i jobcentret i 2 dage ugentlig i 1-1½ år. Herefter forventes en afsmittet 
opkvalificeringseffekt, der gør jobkonsulenterne i stand til selv at give den 
fornødne vejledning. Forventet udgift ca. 400.000 kr. (100.000 kr. i 2015 og 
300.000 kr. i 2016). 

 Hertil kommer de øgede udgifter forbundet med, at flere bevilges 
grundforløb, HF-pakker og egentlige uddannelsesforløb til løftet fra 
ufaglært til faglært. 

Konkret vil Center for Arbejdsmarked med en øget indsats iværksætte 
uddannelsesforløb, når det giver mening i forhold til beskæftigelsesmuligheder. 
Specifikt vil der være fokus på følgende hovedområder, hvor der forventes at blive 
mangel på arbejdskraft inden for ganske få år:
 
Den maritime branche/metalområdet:

 Kortere CNC-kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage 
jobs i branchen (specialiseret ufaglært).

 Certificeringer - f.eks. i form af specifikke svejsekurser.
 Grundforløb til f.eks. skibsmontør eller skibsbygger (som følges op af en 

indsats for at finde en voksenlæreplads). 

Bygge- og anlægsbranchen:

 Kortere kloak- og rørlæggerkurser, der giver grundlæggende færdigheder 
til at varetage jobs i branchen (specialiseret ufaglært).

 Grundforløb til f.eks. murer eller struktør (som følges op af en indsats for at 
finde en voksenlæreplads). 

Turisme/handel og service

 Kortere kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i 
branchen (specialiseret ufaglært) – f.eks. i webhandel eller 
kundeservice/værtsskab.        

 Grundforløb til f.eks. tjener eller kok (som følges op af en indsats for at 
finde en voksenlæreplads).

Center for Arbejdsmarked vurderer, at en øget uddannelsesindsats primært vil få 
effekt i 2016 og i overslagsårene 2017 og 2018, hvor det forventes at bidrage til, at 
yderligere 80-100 ledige får en uddannelsesindsats, der kan bringe dem i varigt job. 
 
Et skøn vil være, at indsatsen bidrager til nedbringe antallet af borgere på offentlig 
forsørgelse med 20 helårspersoner i 2016, 25 helårspersoner i 2017, 25 
helårspersoner i 2018 og 5 helårspersoner i 2019, svarende til en besparelse på 
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2,9 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,7 mio. kr. i 2019. 
 
Investeringen på 6 mio. kr. forventes således at give et samlet afkast på knap 11 
mio. kr. 
 
Besparelsen vil bidrage til, at Center for Arbejdsmarked kan overholde budgettet i 
2016 og overslagsårene 2017-2019.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende

1. Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til business case
2. at der i 2015 gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til de i business casen 

beskrevne formål. Heraf 0 mio. kr. til Økonomiudvalget og 6 mio. kr. til 
Arbejdsmarkedsudvalget. Bevillingen finansieres af kassen gennem 
midtvejsreguleringen for 2015. Mindre udgiften som følge af lavere pris- og 
lønudvikling som tidligere er lagt i kassen.

3. at uforbrugte midler af bevillingen overføres til budget 2016 og frigives til 
forbrug i 2016.

4. at afkastet af investeringen tilfalder Arbejdsmarkedsudvalget som en øget 
sikkerhed for at kunne overholde de eksisterende budgetter i 2016 til 2019.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt

 
Fraværende: Helle Madsen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.
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20. Godkendelse af investeringsplan for Bæredygtigt 
Børneområde i 2016

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget satte i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde en 
række ombygnings- og byggeprojekter i gang. Projekterne er planlagt til at blive 
gennemført i perioden 2015-2018
 
Den fire-årige plan for byggeprojekterne på Bæredygtigt Børneområde blev 
godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014. 
 
Investeringsplan 2015 for Bæredygtigt Børneområde blev godkendt af 
Økonomiudvalget den 18. marts 2015.
 
I forbindelse med udvalgets budgetlægning for 2016 er der behov for at sikre fortsat 
overensstemmelse mellem budgettet og de planlagte anlægsinvesteringer. 
Investeringsplanen for 2016 sendes derfor til godkendelse til Børne- og 
Ungdomsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.
 
De planlagte investeringer i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde i 2016 er:
 
 
Mulige anlægsbevillinger

 
2016

 Helhedsplan 14,5

 Kvalitetsfond  0,4

 Vedligeholdelse skoler  8,7

 Energirenoveringer  2,0

  
Akut vedligeholdelse - 2,5
  
Aldersintegreret daginstitution på Sættravej* - 23,2
 
Rest anlægsbevilling

 
0,0 kr.

 
*Sættravej opføres som 2020 byggeri, hermed kan 2,0 mio. kr. finasieres som 
energitiltag.
 
 
Som bilag er vedlagt den samlede oversigt over de planlagte projekter og den 
afsatte økonomi.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11991
 Forvaltning: CKF
 Sbh: piso
 Besl. komp: BUU/ØU
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Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 
overfor Økonomiudvalget

1. at godkende investeringsplanen for 2016, samt 
2. at indarbejde 2,0 mio. kr. yderligere til energirenovering i 2016

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2015
Sagen genoptages på mødet i september.
 
 
Fraværende: Søren Visti Jensen (F)
 

Supplerende sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalgets prioriteringer omkring budget 2016 får betydning for 
investeringsplanen for bygningsændringer på grund af Bæredygtigt Børneområde. 
 
I 2016 drejer det sig primært om, at Idrætsbørnehaven i Sæby, selvejende 
børnehave, ikke kommunaliseres. Den planlagte nye daginstitution på Sættravej i 
Sæby skal derfor bygges ca. 300 m2 mindre end forudsat i vedlagte reviderede 
notat. Det foreslås, at projektets besparelse på i alt 5,1 mio. kr. i stedet anvendes til 
at få tidligere gang i renoveringen på Aalbæk Skole til Aalbæk Børnehave. Hermed 
ser anlægsplanen for 2016 således ud:
 

 
Mulige anlægsbevillinger (mio. kr.)

 
 2016

·         Helhedsplan  14,5
·         Kvalitetsfond    0,4
·         Vedligeholdelse skoler    8,7
·         Energirenoveringer
·         PL - regulering*

   2,0
   0,4

  
Akut vedligeholdelse   -2,5
  
Aldersintegreret daginstitution på Sættravej* -18,1
 
Aalbæk Børnehave
 
 
Rest anlægsbevilling

 
  -5,4
 
 
   0,0 kr.

 
*Børnehuset Sættravej opføres som 2020 byggeri, hermed kan 2.0 mio. kr. 
finansieres som energitiltag.
 
I relation til den samlede investeringsplan for perioden 2015 - 2018 giver 
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budgetaftalerne for 2016 også ændrede vilkår:
 
Der laves på nuværende tidspunkt ikke om til 0-2 års institution i Jerup (ikke 
anvendte anlægsmidler 0,8 mio. kr. i 2015) Midlerne anvendes til finansiering af 
udgifter ved afslutning af lejemål for legestue på P. Willemoesvej og renovering af 
badefaciliteter i krisecentreret.
 
Frydenstrand Skoleafdeling, Abildvej, renoveres som planlagt (udgiftsramme 2017-
2018). Den lille Børnehave, selvejende børnehave i Frederikshavn, 
kommunaliseres ikke. Derfor bliver kvadratmeterbehovet for daginstitutionen i 
Frydenstrand Skoleafdeling ca. 300-400 m2 mindre. Da opgaven planlægges 
finansieret med 50 % energilån fastholdes anlægsrammen som planlagt, men det 
frigjorte areal i bygningen disponeres til anden anvendelse.
 
Administrationen anbefaler at optimere driften og nedbringe huslejeudgifter ved at 
fremskynde projekterne om udbygning til 0-2 års pladser i børnehaverne i Hørby, 
Dybvad og Ravnshøj. 
 
Samlet set betyder prioriteringerne, at investeringsplanen for 2015-2018 i stedet ser 
således ud (ændringer markeret med fed skrift):
 

     
Anslået udgift (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018
Akut vedligeholdelse skole 2,0 2,5 3,0 3,5
Skoler i Sæby 2,0   

0-6 års institution Mariehønen, 
Jerup 

0   0,8

Afslutning lejemål og 
badefaciliteter Krisecenteret

0,8    

Ny institution i Elling, inkl. køkken 6,9    
Strandby Skole 2,0    
0-6 års institution Kernehuset, Gærum 1,7    
0-6 års institution Voerså Børnehave  1,7    
0-6 års institution Hørby Børnehus 
fremrykket fra 2018 til 2017

  1,0 0

0-6 års institution Dybvad 
Børnehave fremrykket fra 2018 til 
2017

  2,7 0

0-6 års institution Aalbæk 
Børnehave fremrykket fra 2017 til 
2016

 5,4 0,9  

0-6 års institution Troldehøj, 
Ravnshøj
fremrykket fra 2018 til 2017

   0,9 0

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, inkl. 
køkken

  8,8 34,2

Arbejdspladser Distrikt Nord 
(ØKU 18. marts)

0,6    
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Legeplads Skagen Skole
(ØKU 18. marts)

0,8    

Flytteomkostninger 1,5    
Sikring af skolevej 3,1    
Ny institution Sættravej Sæby inkl. 
køkken

0,5 18,1 6,7 0 

 
 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

1. ændringerne i investeringsplanen godkendes
2. 2,0 mio. kr. indarbejdes i anlægsbudgettet for 2016 på baggrund af 

energitiltag
3. sagen overgår til Økonomiudvalget for godkendelse af Børne- og 

Ungdomsudvalgets prioriteringer for 2016-2018

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
1 – 3. Indstillingen godkendes.
 
Fraværende: Bahram Dehghan (A)
 
Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015

1. Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.
2. Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen med den bemærkning, at 

udgiften afholdes af de i budget 2016 indarbejdede midler til 
energirenoveringer.

3. Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen.

Jens Ole Jensen kan ikke tiltræde.

Bilag
Revideret notat, Bæredygtige børneområder - Revideret notat, beregninger på bygningsændringer på 
skole- og dagtilbudsområdet, EJDC.pdf (dok.nr.189602/14)
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21. Region Nordjylland har fremsendt endeligt anlægsregnskab 
for Sundhedshus Sæby I/S.

Sagsfremstilling
Anlægsregnskabet er revideret af BDO. Revisors konklusion er, ”at 
projektregnskabet for projekt ”Sundhedshus Sæby”, for perioden 23. maj 2012 til 
16. januar 2015, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i tilsagnsskrivelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 
10. februar 2011.”
 
Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.400.211 kr. Mindreforbruget 
vedrører håndværkerudgifter, 371.012 kr., inventar, 767.231 kr. og omkostninger, 
264.151 kr.
 
De samlede udgifter til etablering af Sundhedshus Sæby udgør dermed 47.499.789 
kr.
Der er et tilskud fra staten på 23.960.000 kr.
Restfinansieringen er dermed på 23.539.789 kr.
Restfinansieringen deles mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i 
forholdet 53 % / 47 %.
Beløbet udgør for Frederikshavn Kommune 11.063.701 kr.
 
Restfinansiering sker ved at Sundhedshus Sæby optager et lån i Kommunekredit 
på det fulde beløb. Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune garanterer for 
lånet. 
Formålet – opførelse af et sundhedshus – er ikke låneberettiget, hvorfor 
garantistillelsen kræver en kommunal deponering af et tilsvarende beløb. 
Frederikshavn Kommune har søgt om deponeringsfritagelse og fået en låneadgang 
på 2.300.000 kr. Lånet er hjemtaget i regnskab 2014.
Frederikshavn Kommune har i budget 2014 og 2015 medtaget et beløb på 
anlægsbudgettet på 4.982.000 kr. i hvert af årene i 2014 priser 
I regnskab 2014 blev bevillingen udnyttet til at deponere et beløb på 4.762.000 kr. 
Det resterende beløb op til bevillingen på 4.982.000 kr. blev lagt i kommunekassen.
I budget 2015 er der en bevilling på 5.058.008 kr. til Sundhedshus Sæby.
Der mangler dermed 1.243.693 kr. for at opnå den krævede deponering på 
11.063.701 kr. Beløbet er finansieret af låneadgangen på 2.300.000 kr. som blev 
hjemtaget i 2014.
Deponeringsperioden er 25 år. Det deponerede beløb frigives med 1/25 del årligt.
 

Indstilling
Social og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

1. at godkende anlægsregnskabet for Sundhedshus Sæby
2. at Frederikshavn Kommune garanterer for kommunens andel af lån til 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18064
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU/ØU/BR
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finansiering af Sundhedshus Sæby på 11.063.701 kr.
3. at der gives en tillægsbevilling på 1.243.693 kr. finansieret af 

kommunekassen (lån indgået i regnskab 2014), således at dette beløb 
sammen med deponeringen foretaget i 2014 og bevillingen i budget 2015 
dækker den samlede deponeringsforpligtigelse

Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015
Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der udarbejdes et notat om 
finansieringsdelen.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

Bilag
Deponeringsnotat - Sundhedshuset (dok.nr.134985/15)
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22. Medlemsskab - Danmark på Vippen

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet den 11. august 2015 blev aftalt, at Økonomiudvalget på 
næste møde drøfter, om Frederikshavn Kommune skal melde sig ind i ”Danmark 
på Vippen”.
 
Af hjemmesiden danmarkpaavippen.dk fremgår bl.a. foreningens mål og hvilke 
initiativer der er i gang.
 
De aktuelle medlemmer er følgende: 
Landdistrikternes Fællesråd, Hjørring Kommune, Ikast-Brande Kommune, 
Jammerbugt Kommune, Langeland Kommune, Lemvig Kommune, Lolland 
Kommune, Odsherred Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Rebild Kommune, 
Slagelse Kommune, Struer Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg 
Kommune, Thisted Kommune, Varde Kommune, Vesthimmerlands Kommune, 
Danske Andelskassers Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Lollands Bank, Ikast 
Betonvarefabrik og Jøp, Ove & Myrthu Vest

Indstilling
Til drøftelse
 
Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Økonomiudvalgets flertal ønsker ikke, at Frederikshavn Kommune bliver medlem.
 
Lars Møller og Jens Ole Jensen ønsker, at Frederikshavn Kommune bliver 
medlem. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23160
 Forvaltning: LS
 Sbh: ANJS
 Besl. komp: ØU

http://danmarkpaavippen.dk/
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23. Plakatsøjlen i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående 
Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. 
Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse.

Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en 
eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker 
falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som 
har indvilliget i at producere de nye sten/klinker.

Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC 
Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil 
beløbe sig til 150.000 kr.

En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil 
beløbe sig til 
32.000 kr.

Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 
bidragsydere på i alt ca. 
35.000 kr.
Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og 
Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til 
yderligere 2 - 3 formodede bidragsydere.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen.

2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte 
finansiering af restbeløb.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015

1. Udvalget ønsker bortskaffelse.

2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19361
 Forvaltning: CBB
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/ØU
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Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til 
fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 
måneder. 
Den tidligere oplyste pris for en samlet renovering af plakatsøjlen beløb sig til 
150.000 kr. 
Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra de forskellige bidragsydere på ca. 65.000 
kr. 
Der er endvidere arbejdet med en alternativ billigere løsning for restaurering af 
plakatsøjlen, som der orienteres om på mødet.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen
2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere 

plakatsøjlen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
Supplerende sagsfremstilling
Punktet genoptages.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
tager stilling til

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen
2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere 

plakatsøjlen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 19. august 2015
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at finansiere en evt. renovering med 32.000 fra 
udvalgets frie midler og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at 
finansiere restbeløbet til en evt. renovering på kr. 32.000.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Økonomiudvalgets flertal bevilger finansiering af restbeløb på 32.000 kr. fra puljen 
til kultur, erhverv og turisme.
 
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde.

Bilag
Økonomi plakatsøjlen (dok.nr.135610/15)



Økonomiudvalget - Referat - 09. september 2015 Side 50 af 52

24. Økonomiudvalgets mødekalender 2016

Sagsfremstilling
Ledelsessekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets møder for 2016 afholdes kl. 
14.30 på følgende datoer:

 onsdag den 20. januar
 onsdag den 10. februar
 onsdag den 9. marts
 onsdag den 20. april
 onsdag den 18. maj
 onsdag den 22. juni
 fredag den 19. august – kl. 12
 onsdag den 7. september
 onsdag den 28. september
 onsdag den 12. oktober
 onsdag den 16. november
 onsdag den 14. december

Møderne foreslås afholdt i VIP lokalet ved siden af byrådssalen.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2016, 
som ovenfor skitseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/20191
 Forvaltning: LS
 Sbh: abar
 Besl. komp: ØU
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25. Salg af Toftegårdsvej 54, Frederikshavn

Beslutning Økonomiudvalget den 9. september 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 13/8652
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen
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