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Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
1 149390/15 Åben Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016
1 154653/15 Åben Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens 

direktørområde.pdf
1 156002/15 Åben Principper for selvbudgettering eller statsgaranti
1 157541/15 Åben Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf
1 157682/15 Åben Ændringsforslag Enhedslisten
2 139745/15 Åben - Lp. SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej, 

Skagen (PMU09.09.15).pdf
2 139748/15 Åben - KPT.09.86 (PMU09.09.15).pdf
3 152559/15 Åben Oversigtskort
4 140309/15 Åben - KPT.15.05 (PMU09.09.15).pdf
4 140308/15 Åben - FRE.B.03.03.01 (PMU09.09.15).pdf
4 140307/15 Åben - Indsigelsesnotat, Lp. FRE.B.03.03.01.pdf
5 159194/15 Åben Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets 

møde den 30 september 2015
5 159198/15 Åben Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets 

møde den 30. september 2015 - Bygninger på Ørnevej som 
ønskes med i nedrivningspulje
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1. 2. behandling af budget 2016-2019

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 16. september 2015 blev budgetforslaget for 2016 og 
budgetoverslagsårene 2017 – 2019 behandlet.
  
Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 
29. september 2015 kl. 09.00.
 
Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet 
for 2016. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i 
budgetforslaget 2016 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2015).
 
Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal 
anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og 
udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) 
eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2019 foretages der efterregulering på 
grundlag af de faktiske tal).
 
Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2016 og gælder for kommuneskat, 
kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.
 
I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for 
baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.
 
Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af 
finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-
promiller er uændrede i forhold til 2015.
 
I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, 
foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de 
omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, 
inden for den samlede besluttede budgetramme.
 
Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 
ændringsforslag.

 Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk 
Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 Et fra Enhedslisten. Enhedslisten ønsker at de 8 ændringsforslag sættes til 
afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2016 – 2019.

 
De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21235
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
for 2016 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- 
og udligningsbeløb

2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Økonomicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede 

ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
5. taksterne fastsættes som anført i takstoversigten 

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Bilag
Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016 (dok.nr.149390/15)
Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.pdf (dok.nr.154653/15)
Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.156002/15)
Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.157541/15)
Ændringsforslag Enhedslisten (dok.nr.157682/15)
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2. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde vest for 
Mjølnersvej, Skagen

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 9. juni 2015 
og af Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015. 
 
Forslag til lokalplan SKA.B.05.10.03 for et boligområde vest for Mjølnersvej i 
Skagen samt kommuneplantillæg nr. 15.07 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra den 24. juni til den 19. august 2015. Formålet med lokalplanen er at 
ændre områdets anvendelse fra tæt-lav til åben-lav boligbebyggelse.
 
Der er høj grundvandstand i området. For at sikre bebyggelsen mod det høje 
vandtryk, fastsætter lokalplanen krav om en minimum sokkelkote på 2,5 m DRV90.
 
Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget indsigelser til de fremlagte planforslag 
i løbet af offentlighedsfasen. Der er derfor ikke foretaget rettelser i vedlage plan i 
forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at lokalplan SKA.B.05.10.03 for et boligområde vest for 
Mjølnersvej i Skagen samt kommuneplantillæg nr. 15.07 vedtages endeligt uden 
ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Bilag
- Lp. SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej, Skagen (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.139745/15)
- KPT.09.86 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.139748/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17067
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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3. Anmodning om ophævelse af byggepligt og aflysning af 
tilbagekøbsret - Gærumvej 89, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kommunen solgte et areal på 12.202 m2 til boligforeningen Vesterport i 2009. Pris 
430.103 kr. Byrådet besluttede, at der som betingelse tilføjes byggepligt på 5 år. 
Denne frist udløber 1. november 2015, og køber søger nu om aflysning af 
byggepligten. Endvidere søges om aflysning af forbud mod videresalg i ubebygget 
stand således, at grunden ved en senere lejlighed kan tillægges Boligforeningen 
Vesterports afdeling 4, som er umiddelbar nabo til grunden. 
 
Vesterport har endnu ikke opstartet byggeri på grunden, da det er vurderet, at det 
hverken er i overensstemmelse med kommunens boligpolitik eller dennes 
prioritering af anvendelsen af kommunal grundkapital, at der for nuværende 
opføres almene boliger på denne grund. 
 
Køber har udarbejdet rammelokalplan FRE.B.12.25.01, der overfører grunden fra 
landzone til byzone. Før der kan bygges på grunden, skal der udarbejdes ny 
lokalplan, der i mere detaljeret grad beskriver områdets indretning. 
 
Om kommunen vil købe en grund tilbage, afhænger af om, en grund er så attraktiv, 
at kommunen vil kunne sælge den videre igen inden for kortere tid, ifølge 
Økonomiudvalgets godkendelse af generelle salgsbetingelser den 10. december 
2008. Det er Ejendomscenterets vurdering, at det ikke er muligt at sælge grunden 
inden for kortere tid. 

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byggepligt samt tilbagekøbsret aflyses af 
tingbogen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt med bemærkning om, at grunden skal tillægges Vesterports afdeling 4.

Bilag
Oversigtskort (dok.nr.152559/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 09/20061
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU
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4. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde nord for 
Nørgårdsvej, Strandby

Sagsfremstilling
Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 9. juni og af 
Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2015.
 
Forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby 
samt forslag til kommuneplantillæg nr.15.05 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra den 24. juni til den 19. august 2015. Formålet med lokalplanen er at 
åbne mulighed for at udlægge arealet til boligformål i form af enten tæt-lav eller 
åben-lav bebyggelse.
 
Center for Teknik og Miljø har modtaget 5 indsigelser til de fremlagte planer. 
Indsigelserne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, hvoraf også fagcenterets 
bemærkninger dertil fremgår. Indsigelserne omhandler hovedsageligt 
bygningsregulerende bestemmelser, herunder hensynet til de omkringboende, 
samt vej- og stiforhold.
 
Af indsigelsen indsendt af Advokatfirmaet Horn på vegne af Peter Sørig, Strandvej 
87 og Vagn Jakobsen, Strandvej 89 tages der forbehold for at anlægge 
skelforretning og efterfølgende retssag vedrørende spørgsmålet om hævd, såfremt 
dette ikke anderkendes af ejeren af Nørgårdsvej 44. Forholdet er et privatretligt 
anliggende, og involverer ikke kommunen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til lokalplan FRE.B.03.03.01 – 
Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby samt kommuneplantillæg nr.15.05 
vedtages endeligt inklusive de ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Udsættes.

Bilag
- KPT.15.05 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.140309/15)
- FRE.B.03.03.01 (PMU09.09.15).pdf (dok.nr.140308/15)
- Indsigelsesnotat, Lp. FRE.B.03.03.01.pdf (dok.nr.140307/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/8555
 Forvaltning: CTM
 Sbh: SUOS
 Besl. komp: PMU/ØU
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5. Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har søgt ”lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen 
af kommunale bygninger i yderområder”.
 
I ansøgningen blev der søgt lånedispensation til nedrivning af Munkebakkeskolen, 
Thorshøj Skole, Præstbro Ældrecenter, Hedeboskolen og Volstrup Skole. Der blev 
søgt om i alt 17.550.000 kr.
 
Ved skrivelse af 20. marts 2015 har Frederikshavn Kommune fået tildelt 
16.500.000 kr. som låneramme.
 
Efterfølgende har der vist sig nye anvendelsesmuligheder for nogle af de 
bygninger, der var med i den oprindelige låneansøgning. Frederikshavn Kommune 
har derfor forespurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at overføre 
låneadgangen til andre bygninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet har svaret, at 
låneadgangen kan overføres til andre bygninger, hvis anvendelsen af 
låneadgangen ligger inden for rammerne af lånepuljen.
 
Frigivelse af Værkergrunden til midtbyudvikling
 
Med en delvis nedrivning af bygningerne på Værkergrunden fremstår denne klar til 
at indgå i midtbyudvikling. Værkergrunden omfatter arealet mellem Ørnevej og 
Rådhus Allé, der støder op til Fasanvej i den ene ende og Føtex i den anden ende. 
Bygningerne der ligger ud mod Fasanvej regnes ikke med til Værkergrunden i 
denne sammenhæng. Arealet vurderes at være et aktiv i midtbyudviklingen.
 
Ud over arbejdspladser er der i dag undervisning i forflytning, 
beskæftigelsesprojekter, kostumeafdeling for Norskov, opbevaring af hjælpemidler, 
valgmaterialer, kunst og trykkeri i bygningerne på Værkergrunden. Der arbejdes 
sideløbende med at finde nye placeringer til disse brugere inden for de 
eksisterende rammer.
 
Der arbejdes med planer om at flytte de administrative arbejdspladser fra 
Værkergrunden. Herefter vil der kun være arbejdspladser i bygningen på Fasanvej.
 
Flere af bygningerne er i så dårlig stand, at det ikke er økonomisk forsvarligt at 
renovere dem. Det anbefales derfor, at disse bygninger nedbrydes til terræn og 
arealet reetableres med stabilgrus.
 
Flere af bygningerne hænger forsyningsmæssigt sammen, så det anbefales at 
udføre en nedrivning samlet, så der ikke skal betales for frakobling flere gange.
 
Ud over omkostningerne for selve nedrivningen vil der være udgifter i forbindelse 
med miljøscreening af bygningerne, afbrydelse af forsyninger, rådgiverhonorar 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/25154
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: brnl
 Besl. komp: ØU
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samt et beløb til uforudsete hændelser.
 
Der er kendskab til omfattende forurening af Værkergrunden. Der er nedgravet 
adskillige store olie- og benzintanke. Disse tanke er ifølge BBR tømt, rensede og 
nogle af dem er opfyldt med sand. Disse tanke fjernes ikke og der er ikke tale om 
en total miljøsanering af grunden i denne indstilling.
 
Det anbefales derfor at lade de overskydende bygninger på Værkergrunden indgå i 
nedrivningspuljen. 
 
Forsyningsvirksomhederne har en varmecentral og en transformatorstation placeret 
på grunden. Disse bygninger vil fortsat være på grunden.

Økonomiske konsekvenser
Til nedrivning af Munkebakkeskolen er der disponeret 6.300.000 kr. af puljen. Der 
er således en rest på 10.200.000 kr. i den tildelte lånepulje.
 
Nedrivning af de dårligste af bygningerne på Værkergrunden forventes at kunne 
holdes inden for en sum på 4.400.000 kr. Den endelige pris kendes først, når der er 
gennemført et udbud af nedrivningsopgaven.
 
Ved at rydde grunden, spares der årlige driftsomkostninger på ca. 450.000 kr.
 
Når den endelige nedrivningspris er kendt, vil sagen blive forelagt 
Økonomiudvalget, med henblik på frigivelse af en anlægspulje til nedrivningen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de overskydende 
bygninger på Værkergrunden indgår i nedrivningspuljen, og Ejendomscenteret 
indhenter tilbud på nedrivningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

Bilag
Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets møde den 30 september 
2015 (dok.nr.159194/15)
Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015 - 
Bygninger på Ørnevej som ønskes med i nedrivningspulje (dok.nr.159198/15)
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6. Ansøgning om tilskud til julemærkehjemmene fra 
Julemærkefonden

Sagsfremstilling
Julemærkehjemmene søger om tilskud til at drive de 4 julemærkehjem. 
 
Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.
 
Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkehjemmene med 25.000 kr. 
årligt og købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine. 
 
Minimumsprisen for køb af julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen støtter julemærkehjemmene med 
25.000 kr..
Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets dispositionskonto.

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24780
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: ØU
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7. Varig ansættelse af tjenestemand

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Godkendt.

 Lukket sag

 Sagsnr: 13/25604
 Forvaltning: CS
 Sbh: hchr
 Besl. komp: ØU
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8. Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales med bemærkning om, at der tages udgangspunkt i et projekt der 
indeholder boliger og aktivitetscenter. 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/2349
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gihy
 Besl. komp: ØU/BR
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9. Salg af vejareal, Skippergade

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/21408
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: jehj
 Besl. komp: ØU/BR
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Birgit S. Hansen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Ida Skov

  

    

Lars Møller

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Jens Ole Jensen
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