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1 (Åben) Valg af næstformand i Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-01372

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Jytte Høyrup er trådt ind i Økonomiudvalget i stedet for Lars Møller.

Lars Møller har været næstformand i Økonomiudvalget. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med næstformand.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Jytte Høyrup blev valgt.

Bilag
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2 (Åben) Forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02 udvidelse af eksisterende 
dagligvarebutik Hjørringvej 37 - 39, 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-00531

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse af udvalgets behandling på møde den 1. marts 2016 af REMA Etablerings 

ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende dagligvarebutik beliggende 

Hjørringvej 37, 9900 Frederikshavn fra nuværende butiksareal på ca. 750 m2 til ca. 1000 

m2 samt varegård på 50 m2, fremlægger Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan, der 

skal gøre den ønskede udvidelse mulig. I tilknytning til lokalplanforslaget fremlægges 

forslag til tillæg nr.15.23 til Kommuneplanen, der omhandler en mindre ændring af 

Kommuneplanen: Den fysiske udstrækning af det Lokalcenter der jfr. Kommuneplanens 

detailhandelsbestemmelser er udpeget det pågældende sted på Hjørringvej udvides idet 

ejendommen beliggende Hjørringvej 39 inddrages i Lokalcentret. Kommuneplanens 

lokalplanrammer for området ændres ikke.

Lokalplanen sikrer, at udvidelse af butiksbygningen i det ydre gives et udtryk som den 

nuværende bygning. Det vil sige tagkonstruktion, facademur og materialer udføres som 

eksisterende bygning. Af hensyn til trafiksikkerheden bevares vejadgangen til butikkens 

parkeringsanlæg i princippet som nu, det vil siger bilister kan køre ind og ud fra 

Abildgårdsvej, men kun ind fra Hjørringvej. Indkørslen fra Hjørringvej flyttes lidt længere 

mod vest.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, 

at forslag til lokalplan FRE. BC.11.26.02, samt forslag til kommuneplantillæg 15.23 

udsendes som forslag til offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Forslag til lokalplan FRE.BC.11.26.02 til PMU 07.06.2016 (1323457 -
GEO-2016-00531)
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3 (Åben) Forslag til lokalplan for rådhuspark i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for ny rådhuspark i 

Frederikshavn.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for realisering af et projekt i overensstemmelse med 

dispositionsforslag - april 2016 for arealet.

Dispositionsforslaget har tidligere været behandlet politisk, samt præsenteret og drøftet 

med offentligheden.

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg, idet der nu åbnes mulighed for at 

øge antallet af parkeringspladser i området, og at arealer til ophold tilsvarende 

indskrænkes.

Planforslagene vil blive udleveret på Plan- og Miljøudvalgets møde.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 – Rådhuspark i Frederikshavn samt 

kommuneplantillæg nr. 15.29 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Bilag

 Forslag lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken bilag til PMU 
7.06.2016 (1333733 - GEO-2016-01935)
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4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved 
Lerbækhuse 
Sags ID: GEO-2015-21273

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.S.18.06.02 og kommuneplantillæg 15.18 Sommerhusområde 

ved Lerbækhuse har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 17. marts 

2016 til 12. maj 2016. 

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og fastlægger 

bebyggelsesregulerende bestemmelser, som muliggør en udvidelse af den samlede 

bebyggelse på op til 160 m2 samt derudover op til 2 udhuse på hver 10 m2

Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet bemærkning fra grundejerforeningen i 

området samt fra Kystdirektoratet. Lokalplanforslaget bestemmer maksimale 

udhusbebyggelser på 25 m2 og grundejerforeningen ønsker ikke en øvre grænse for 

udhusbebyggelser, indenfor samme bygningsmæssige ramme på op til 160 m2. 

Kystdirektoratet påpeger gældende restriktioner indenfor strandbeskyttelsesområde og 

kystbeskyttelsesområde. Der henvises til Centerets bemærkninger i indsigelsesnotatet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 

lokalplan FRE.S.18.03.02 ”Sommerhusområde ved Lerbækhuse” og kommuneplantillæg 

nr. 15.18 vedtages endeligt med de af Centeret anbefalede ændringer. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Indsigelsesnotat  lokalplanforslag Lerbækhuse   230516 (1324931 -
GEO-2015-21273)

 Llokalplan  Lerbækhuse PMU 070616 (1324965 - GEO-2015-21273)
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5 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.13.01, Bolig- og 
erhvervsområde ved Saltebakken 9900 Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21246

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.13 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for et nyt byområde nord-vest for Saltebakken 

i Frederikshavn har i perioden fra den 24. februar til den 20. april 2016 været fremlagt til 

offentlig debat. De 2 indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod lokalplanforslaget 

er refereret og kommenteret i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som 

bilag.

Der er, som besluttet af byrådet på møde den 17. februar 2016, udarbejdet forslag til 

deklaration der pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige 

afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget. Forslaget til deklarationen er vedlagt 

som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet, at lokalplan FRE. BC.15.13.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.13 til 

kommuneplanen vedtages med de ændringer der fremgår af Indsigelsesnotatet.

At deklarationen der pålægger bygherre at afholde ekstraudgifter til eventuelle 

miljømæssige afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget begæres tinglyst på 

ejendommen matr. nr. 124 ba, Bangsbo Frederikshavn Jorder

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Bilag
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 Indsigelsesnotat af 30. maj FORSLAG til lokalplan FRE.BC.15.13.01, 
bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken i Frederikshavn (1331797 -
GEO-2015-21246)

 Lokalplan FRE.BC.15.13.01 af 30.05.2016 til PMU den 7. juni 2016 
(1329838 - GEO-2015-21246)

 Kommuneplantillæg nr. 15.13 PMU 07.06.2016 (1323468 - GEO-2015-
21246)

 Tilrettet deklaration miljømæssige afskærmninger - tilrettet maj 2016 
PMU 07.06.2016 (1325983 - GEO-2015-21246)

 Tinglysningsrids PMU 07.06.2016 (1307673 - GEO-2015-21246)
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6 (Åben) Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.26
Sags ID: GEO-2013-18566

Sagsbehandler: Poul Erik Haunstrup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse af PMU og ØU beslutning om at udtage den del af rammeområde 

SAE.B.04.15, der er beliggende i landzone af kommuneplanen, er der nu udarbejdet et 

konkret kommuneplantillæg, der foreslår arealet udtaget. Kommuneplantillægget skal 

offentliggøres jf. planlovens bestemmelser i 8 uger med mulighed for at gøre indsigelse 

mod forslaget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at 

kommuneplantillægget sendes i høring i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 07-06-2016
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget tager udgangspunkt i, at Rådhuspladsen fortsat indtænkes.

Bilag

 Forslag til KPLtillæg15.26 (1325774 - GEO-2013-18566)
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7 (Åben) Forbedring af trafikforhold ved Sæby skoleafdeling 
Sags ID: EMN-2016-00757

Sagsbehandler: Susanne Madsen

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 3. marts 2016 at bede 

trafiksikkerhedsudvalget om at få lavet en vurdering af de trafikale forhold omkring Sæby 

skoleafdeling, herunder at finde løsningsforslag, såfremt det vurderes nødvendigt at 

ændre på de trafikale forhold omkring skolen. 

Vurderingen er nu foretaget, og trafiksikkerhedsudvalget har på deres møde den 28. april 

2016 anbefalet en løsning med udvidelse af parkeringspladsen med ca. 20 pladser. De 

nye pladser forbeholdes personalet, for at undgå for meget krydsende trafik fra de bilister, 

der kører ind på parkeringspladsen specielt om morgenen.

Det er oplyst, at en sådan udvidelse vil koste ca. 300.000 kr. Der ud over vil der komme 

en ekstra driftsudgift til snerydning og belysning/skilte på de 20 pladser. 

Ejendomscenteret anslår, at det beløber sig til 15.000-20.000 kr. årligt, afhængig af 

hvordan anlægget hænger sammen med eksisterende p-plads.

Anlægsudgiften på 300.000 kr. kan afholdes af budgetmidler fra Bæredygtigt 

Børneområde, som er afsat til Sæby skolerne, idet der har været et mindre forbrug på 

området.

Trafiksikkerhedsudvalget har desuden rådet til at tydeliggøre ensretningen på det 

eksisterende p-areal og til at kommunens nye kampagneskilte for ”kys og kør” med fordel 

kunne sættes op i afsætningslommen.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter og godkender forslaget 

2. anbefaler at anlægsudgiften tages af puljen til Bæredygtigt Børneområde, og at 

den øgede driftsudgift indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene. 

3. indstiller til Økonomiudvalget at anlægsudgiften tages på puljen til Bæredygtigt 

Børneområde.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
1. - 3. indstillingen godkendt.
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Beslutninger:
Indstillingens punkt 3 godkendes.

Bilag
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8 (Åben) Udviklingsplan for Danmarks Vestkystturisme
Sags ID: EMN-2016-01558

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Partnerskab for vestkystturisme anmoder de 11 medlemskommuner, om at deltage i et 

projekt om en langsigtet og strategisk udviklingsplan for hele vestkysten. For at kunne 

iværksætte projektet anmodes alle medlemskommunerne om at deltage i projektet samt 

medfinansiere projektet både med økonomi og persontimer.

Frederikshavn Kommune er sammen med Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, 

Hjørring Kommuner medlem af foreningen Partnerskab for Vestkystturisme som omfatter 

alle 11 vestkyst kommuner fra Tønder i syd til Frederikshavn i nord. De 4 nordvestjyske 

kommuner deltager samlet i partnerskabet blandt andet via en fælles ansat koordinator, 

som varetager de daglige opgaver ift. sekretariatet. Medlemskab og den fælles 

koordinator er finansieret via kommunernes midler i Business Region North Denmark.

Partnerskabet for Vestkystturisme har i samarbejde med KL., Erhverv- og 

Vækstministeriet (EVM) og Real Dania udarbejdet oplæg til en langsigtet Strategisk 

Udviklingsplan for Danmarks vestkyst. Det er beskrevet i oplægget fra partnerskabet, at 

47 % af alle overnatninger i den danske kystturisme er foretaget langs Danmarks 

vestkyst, og der hermed er et turismepotentiale som bør udnyttes. 

Formålet med en fælles udviklingsplan for Danmarks vestkyst et at skabe bæredygtig 

turisme- og erhvervsmæssig udvikling på tværs af kommune- og regionsgrænser og 

samtidig styrke kvaliteten af turismeproduktet på vestkysten, understøtte investeringer i 

området og samtidig sikre naturressourcerne.

Projektet indeholder 4 delmål:

 Udvikle et overordnet bæredygtigt grundlag for en langsigtet positiv udvikling i 

vestkystkommuner med udgangspunkt i en styrkelse af turisme- og 

erhvervsudviklingen.

 Afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte 

kvaliteten i det samlede turismeprodukt på den danske vestkyst med 

udgangspunkt i bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vestkystens 

naturværdier.

 Udpege udviklingspotentialer og foretage prioriteringer for udviklingsområder.

 Skabe en fælles forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af 

vestkysten, der understøtter tværkommunal planlægning på vestkysten.
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Projektet organiseres med en styregruppe, en følgegruppe og Partnerskab for 

vestkystturisme varetager selve projektorganisationen som projektejer. 

Real Dania er jf. Partnerskabet gået forrest i processen omkring udformningen i projektet 

for udviklingsplanen, og har tilkendegivet medfinansiering (50 %) og aktiv deltagelse i 

udviklingsarbejdet. Andre store fonde har desuden jf. partnerskabet tilkendegivet 

interesse for planen. Real Dania har tilkendegivet stor interesse for, at man ser planen 

som en væsentlig forudsætning for fremtidige investeringer, der vil gøre det muligt at 

arbejde mere strategisk med filantropiske projekter.

Partnerskabet anmoder alle 11 kommuner om at deltage i projektet og tilsammen 

finansierer 20 % af planens kostpris – tilsammen 700.000 kr. fordelt efter den 

fordelingsnøgle, som er aftalt ved partnerskabets stiftelse. Herudover skal de 11 

kommuner tilsammen bidrage med timemedfinansiering på ca. 1 ud af de 3 årsværk –

anslået værdi over en periode på 700.000-800.000 kr. som er en del af aftalerammen for 

projektet.

Frederikshavn Kommune skal dermed medfinansiere 73.929 kr. og ca. i alt 300 timer 

over 1½ år.

Det vurderes, at deltagelse i udviklingsplanen vil styrke realiseringen af turismemæssige 

investeringer. Herudover kommer investeringer i forhold til det nationale niveau, og ikke 

mindst ved at Real Dania har vist stor økonomisk interesse for projektet, hvilket giver en 

vis garanti for kvaliteten af projektet. 

Det bør dog understreges overfor partnerskabet, at analyser og m.m. som allerede 

foreligger benyttes og genbruges, og at det er vigtigt, at indsamlet data og materialer for 

Frederikshavn Kommune bliver tilgængeligt til anvendelse her lokalt i kommunen.

Det er undersøgt, hvordan de 3 øvrige nordvestjyske kommuner stiller sig til denne 

anmodning, Hjørring Kommune forventer en positiv indstilling på linje med Frederikshavn 

Kommune. Jammerbugt Kommune forventes pt. at følge Hjørring og Frederikshavn 

Kommuners indstilling, Thisted er ikke afklaret på dette endnu.

Projektdeltagelsen kan finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget bevilger 73.929 kr. til projekt 

”Udviklingsplan for Danmarks Vestkystturisme” fra Investeringspuljen.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

4. Projektorientering udviklingsplan for Vestkysten 270516 (1339112 -
EMN-2016-01558)

5. Bilag 1 - økonomisk ramme udviklingsplan for Vestkysten  (1339111 -
EMN-2016-01558)

6. Kære Borgmestre og kommunaldirektører i Partnerskab for 
Vestkystturisme (1339364 - EMN-2016-01558)
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9 (Åben) Behandling af NordDanmarks EU-kontors nye vedtægter
Sags ID: EMN-2016-01529

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor fremsender nye vedtægter til godkendelse i de 

11 nordjyske kommuner og Regionen. Herudover anmodes der om en garantistilles for 

en kassekredit på op til 2 mio. kr. i alt fordelt mellem de 11 kommuner og regionen.

KKR anbefaler efter sit møde den 14. april 2016, at de nordjyske kommunalbestyrelser 

godkender de reviderede vedtægter, herunder at de 11 nordjyske kommuner står anført 

som garant for en kreditramme på 1. mio. kr. fordelt efter den enkelte kommunes 

befolkningstal.

NordDanmarks EU-kontor blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en 

selvstændig forening. Der er i den forbindelse udarbejdet nye vedtægter og nedsat en 

bestyrelse for foreningen NordDanmarks EU-kontor. 

Bestyrelsen har efter det først års erfaring som selvstændig forening revideret 

vedtægterne og fremsender derfor forslag til nye vedtægter til godkendelse i de 11 

kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret og bestyrelsens sammensætning 

ændres heller ikke. Dog er det præciseret, at kommunerne har næstformandsposten i de 

2 år af valgperioden hvor Regionen har formandsposten og omvendt.

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet fremover skal 

være garanter for en kassekredit på op til 2 mio. kr. Regionen skal stå som garant for den 

ene halvdel på 1. mio. kr., hvor kommunerne skal stå som garant for den anden halvdel. 

Kommunerne bidrager med et beløb som beregnes efter befolkningstal – for 

Frederikshavns vedkommende beløber det sig til følgende beløb udregnet på et 

befolkningstal på 60.246 personer til i alt 102.897 kr. Fordelingen er beregnet i vedlagte 

bilag på sagsfremstilling fra KKR-mødet den 14. april 2016.

Baggrunden for behovet for en kassekredit begrundes i, at der ofte er store 

likviditetsforskydninger forbundet med at EU-kontoret er operatør på EU-programmer, 

hvor betalingen fra EU først udbetales op til eet år efter projektafslutning og først efter at 

samtlige udgifter er betalt og er aflagt og godkendt i EU. (Hidtil har Aalborg Kommune 

afhjulpet denne økonomiske udfordring).
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Nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der behov for at 

etablere en egentlig kassekredit garanteret af hele ejerkredsen, for fortsat at kunne være 

nordjysk operatør på EU-programmerne.

I forhold til de økonomisk konsekvenser, er der er krav om deponering.

Det er vurderingen, at vedtægterne kan godkendes og at garantistillelsen kan gives, men 

med deponerings krav jf. lånebekendtgørelsen. Det er vurderingen fra CØP, henset til 

beløbets størrelse, at dette kan modregnes i kommunens låneramme for 2016.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at vedtægterne 

godkendes 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Følgebrev fra Mikael Klitgaard (1339119 - EMN-2016-01529)
 Forslag til vedtægter for EU-kontoret (1339120 - EMN-2016-01529)
 Sagsfremstilling KKR Nordjylland (1339121 - EMN-2016-01529)
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10 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 20 almene familieboliger på Lerstien i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02027

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 20 almene familieboliger på Lerstien i Frederikshavn.

Frederikshavn Kommune har i 2015 godkendt at Boligforeningen Vesterport har købt den 

jord som byggeriet opføres på.

Boligerne er beliggende på Lerstien i Frederikshavn. 

Byggeriet planlægges opført som 10 dobbelthuse a 2 lejligheder på hver 108 m2.

Boligforeningen Vesterport oplyser, at der vil blive tale om et kvalitetsbyggeri med fokus 

på miljø- og energirigtige løsninger og hvor der vil blive anvendt luft til vand-

varmepumper som varmekilde.

Bygherren oplyser endvidere at det har været vigtigt at byggeriet kan integreres naturligt i 

området og at området skal fremstå som en helhed, hvorfor boligerne opføres med 

samme visuelle udtryk som det omkringliggende byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren både nuværende borgere, men også 

potentielle tilflyttere til kommunen.

Bygherre oplyser at opførelse af byggeriet er i overensstemmelse med Frederikshavn 

kommunes boligpolitik, da der bliver tale om et byggeri der bidrager med noget nyt og 

spændende til det nuværende boligudbud i Frederikshavn i stedet for blot at subsidiere 

det eksisterende boligudbud. 

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 20 almene boliger er 41.515.200 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 4.151.520 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.
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For kommunens behandling af støttesagen opkræves, et at byrådet fastsat gebyr, på 2,5 

promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 36.533.000 

kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 108 m2 bliver 91.260 kr. årligt, svarende til 

7.605 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en foreløbig gennemsnitshusleje på 845 

kr./m2/årligt.

Plangrundlag

Bygherre oplyser at plangrundlaget for byggeriet er på plads og der foreligger en 

principiel tilladelse til opførelse af byggeriet fra Frederikshavn Kommune, Center for 

Teknik og Miljø den 30. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

4.151.520 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr., samlet er 

der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret og 

godkendt forbrug af byrådet på 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om, at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud på 24,8 mio. kr. Det er dog vurderingen, at flere af disse projekter 

ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor der i de afsatte midler i budgettet er plads 

til projektet på Lerstien.

Ovennævnte projekt indgår på listen over forventede/ønskede byggerier med 3,9 mio. kr. 

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.
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Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 41.515.200 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 4.151.520 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende 

for bygherren

 at byggeriet påbegyndes seneste 1. maj 2017

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 845 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Kort - Lerstien (1335474 - GEO-2016-02027)
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11 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 4 almene familieboliger i Mølleparken Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02029

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 4 almene familieboliger i Mølleparken, Frederikshavn.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Provst 

Dreslersvej i Mølleparken i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen 

Vesterports afdeling 4.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 161.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 4 lejligheder på ca. 104 m2.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 4 boliger er 7.722.000 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2016.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 772.000 kr.

For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 

promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver 6.795.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.
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Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 104 m2 bliver 82.992 kr. årligt, svarende til 

6.916 kr. pr. måned ekskl. Forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 798 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

772.000 kr. 

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr., samlet er 

der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret og 

godkendt forbrug af byrådet på 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud på 24,8 mio. kr. Det er dog vurderingen, at flere af disse projekter 

ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor der i de afsatte midler i budgettet er plads 

til projektet i Mølleparken.

Ovennævnte projekt indgå på listen over forventede/ønskede byggerier med 0,95 mio. kr.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 7.722.000 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 772.000 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende 

for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest 1. november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 798 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sagen udsættes med henblik på yderligere afklaring.

Bilag
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12 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse 
af 2 almene familieboliger i Fælledbo i Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-02028

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den almene boligorganisation Vesterport anmoder om godkendelse af skema A –

opførelse af 2 almene familieboliger i Fællesbo i Frederikshavn.

Der er tale om en ombygning af den tidligere kommunale børnehave på Fregatvej i 

Fælledbo i Frederikshavn. Børnehaven er en del af boligforeningen Vesterports afdeling 

5.

Bygherre oplyser, at under henvisning til prognoserne for det fremtidige børnetal i 

Frederikshavn Kommune vurderes det ikke, at være realistisk, at bygningen igen kan 

lejes ud som børnehave. Når bygningen ikke kan genudlejes som børnehave må 

Boligforeningen Vesterport imødese et lejetab på 119.000 kr. årligt.

For at imødegå et fremtidigt lejetab ønsker Boligforeningen Vesterport derfor at bygge 

børnehaven om til 2 lejligheder på ca. 88 m2. Da børnehaven blev bygget, blev den 

etableret indenfor rammerne af 2 lejligheder, hvorfor ombygningen er mindre indgribende.

Da der er tale om en ombygning fra erhverv til beboelse, svarer det i henhold til reglerne 

på området til nybyggeri. Dette indebærer, at byggeriet opføres med praktisk støtte fra 

Landsbyggefonden og kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 2 boliger er 1.955.000 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2016.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør 

dermed 195.500 kr.

For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 

promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver 1.720.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.
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Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 88 m2 bliver 63.360 kr. årligt, svarende til 

5.280 kr. pr. måned ekskl. Forbrug.

Der anmodes om en godkendelse af en gennemsnitlig husleje på 720 kr./m2/årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes, at der er et grundkapitalindskud på 

195.500 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 

5,5 mio. kr. samt at der fra 2015 er overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr., samlet er 

der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret og 

godkendt forbrug af byrådet på 12,0 mio. kr. Der er således inden byrådsmødet i juni af 

de afsatte midler på 21,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. for 2016 og 2017 som ikke er disponeret.

Herudover er der fra boligforeningerne modtaget tilbagemeldinger om, at 

boligforeningerne forventer/ønsker at bygge boliger i 2016 og 2017, svarende til et 

grundkapitalindskud på 24,8 mio. kr. Det er dog vurderingen, at flere af disse projekter 

ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor der i de afsatte midler i budgettet er plads 

til projektet i Fælledbo.

Det forventes ikke at grundkapitalindskuddet skal indbetales i 2016, hvorfor det ikke vil få 

likviditetsmæssig betydning for 2016.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der 

godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 1.955.000 kr. for boligerne på følgende 

vilkår:

 at der disponeres 195.500 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til 

formålet

 at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler 

overholdes

 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende 

for bygherren

 at byggeriet påbegyndes senest 1.november 2016

 at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret 

beregning heraf foreligger

 der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 720 kr./m2/årligt.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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13 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-00865

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år 

er på 447,9 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 30. april 2016 er på 443,9 mio. kr. 

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 4,0 mio. kr. 

Det forventede nettooverskud på 4,0 mio. kr. skyldes primært mindre forbrug på 

forsikringsområdet og energiområdet. Derudover har flere centre forventede mindre 

forbrug på de administrative konti som følge af vakante stillinger.

Det forventede regnskab på anlægsområdet er på 38,5 mio. kr. Korrigeret budget udgør 

52,4 mio. kr. Sammenholdt med det forventede regnskab vil området komme ud med et 

mindre forbrug på 13,9 mio. kr. Samlet set forventes Økonomiudvalgets anlæg, at mindre 

forbruge i forhold til den finansielle ramme med 5,7 mio. kr. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at

 Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen

 Økonomiudvalget videresender budgetopfølgningens konklusioner via 

budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Økonomiudvalget (1304228 -
EMN-2016-00865)
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14 (Åben) Økonomiorientering juni 2016
Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

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.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag
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15 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2015-01498

Sagsbehandler: Jesper Have

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Frederikshavn Kommune. 

Budgetopfølgningen indeholder årets første forventning til regnskabsresultatet for 2016. 

Den samlede budgetopfølgning for Frederikshavn Kommune er vedlagt som bilag.

De overordnede konklusioner i budgetopfølgningen er, at forventet regnskab viser:

 at der forventes et mindreforbrug på driften i forhold til korrigeret budget – ekskl. 

de låste bankbøger på 6,9 mio. kr. 

 at der er mindreforbug på 24,3 mio. kr. på driftssiden mellem korrigeret budget og 

forventet regnskab inkl. de låste bankbøger.

 Det forventede regnskab for serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug i 

forhold til servicerammen på 7,0 mio. kr.

 Anlæg udviser et forventet netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 

27,3 mio. kr. – heraf vedrører 30,6 mio. kr. mindreforbrug vedrørende 

udgiftssiden og 3,3 mio. kr. vedrørende lavere forventninger til indtægtssiden

I forhold til byrådets 3 målsætninger for kommunens økonomi kan det fremhæves at

forventet regnskab viser:

 Overskud på ordinær drift udgør 175,8 mio. kr. og ligger således 25,8 mio. kr. 

over målsætningen.

 Udgift vedrørende skattefinansieret anlæg på 85,7 mio. kr. Målsætningen er på 

80 mio. kr. Der er dog i forbindelse med overførslen fra 2015 overført og frigivet 

9,7 mio. kr. De overførte midler stammer fra ikke gennemførte 

skattefinansierede anlæg fra 2015, overført i henhold til nye ØKD-regler. 

 Den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage skal være minimum 80 mio. kr.

Ved udgangen af maj 2016 er den på 124,5 mio. kr. Der forventes ca. 120 mio. 

kr. ultimo 2016. 

Det noteres endvidere, at overskuddet i det forventede regnskab på ordinær drift kan

dække udgifterne til afdrag samt skattefinansieret anlæg.

Hvert fagudvalg har lavet opfølgning på egne områder. Hovedkonklusionerne herfra 

indgår i den samlede opfølgning.
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I budgetopfølgningen indgår endvidere en række bevillingsmæssige ændringer. 

Nettovirkinigen af disse ændringer er en øget opsparing til kassen på 1,0 mio. kr.  

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller at:

 Budgetopfølgningen tages til efterretning

 De bevillingsmæssige ændringer, som betyder en netto meropsparing til kassen 

på 1.021.000. kr., godkendes 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Børne og Ungdomsudvalget forventes, med de i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 
30.04.2016 besluttede tiltag, i sin helhed at overholde sit budget for 2016 - bortset fra på 
området Center for Familie.

På familieområdet er der behov for en tilpasning af udgifterne, som kun kan løses ved en 
langsigtet strategisk omlægning af indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget gives en mulighed for, over 
en 3-årig periode, at foretage denne omlægning, således at man senest fra og med 2020 
har skabt balance mellem forbrug og budgetramme – inklusiv de rammereguleringer, der 
sker i de mellemliggende år.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om, senest den 1. september 2016, at fremlægge 
en plan for Økonomiudvalget for en sådan omlægning af indsatsen.

Økonomiudvalget anbefaler derfor Byrådet, at der gives en ekstraordinær 
rammekorrektion til budgetområdet Center for Familie, med følgende beløb:

2016: 12 mio.
2017: 10 mio.
2018: 8 mio.
2019: 4 mio.
2020: 0 mio.

Med disse rammekorrektioner, forudsættes Børne- og Ungdomsudvalget at udarbejde 
budgetter, som samlet set er indenfor rammen.

Bilag

 Budgetopfølgning 30. april 2016 - Frederikshavn Kommune (1321897 -
EMN-2015-01498)
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16 (Åben) Budget 2017 - Økonomiudvalget
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2017-2020. 

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne 

budget 2016. Rammen på Økonomiudvalgets drift 2017 udgør i alt 451,8 mio. kr. 

Økonomiudvalget har i budgetprocessen for budget 2017 vedtaget følgende væsentlige 

budgetmæssige korrektioner.

1. Reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget på 2,3 mio. kr. 

2. 1 % budgettilpasning på 4,0 mio. kr. 

Budgettilpasning på 1 % er indarbejdet og håndteret af de enkelte centre. 

Omprioriteringsbidraget er ikke fordelt i budgetår 2017 og øvrige overslagsår. Forslag til 

fordeling på direktørområder i forhold til andel af serviceudgifter vedlægges som bilag. 

Hvis fordelingen godkendes vil de enkelte områder håndtere deres respektive andel.

Direktionen er af den opfattelse, at man kan lave et realistisk budget inden for den 

budgetramme, som er til rådighed. Til økonomiudvalgsmødet i august vil der blive 

fremlagt et specificeret budget for økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget.

Rammen på Økonomiudvalgets anlæg 2017 udgør i alt 44,7 mio. kr. 

Rammen på Puljer til tværgående formål udgør i alt 38,8 mio. kr. Af denne bevilling udgør 

Socialudvalgets midlertidige deponering af omprioriteringsbidraget en sum på 12,8 mio. 

kr. samt pulje på 1 % af serviceudgifterne på 25,0 mio. kr. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at

 orienteringen af budgettet tages til efterretning.

 reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget fordeles forholdsvist på 

direktørområder.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Omprioriteringsbidrag Økonomiudvalget - 2017 (1340483 - EMN-
2016-00226)
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17 (Åben) Korrektion af budgetrammer for budget 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I henhold til tids- og procesplan for budgetlægningen fremgår det at Økonomiudvalget på 

sit møde i juni skal behandle udvalgenes tilbagemeldinger på budgetarbejdet, områder 

med særlige finansieringsbehov og forslag til ændringer af budgetrammerne.

Som følge af Direktionens budgetseminar den 10. maj og arbejdet med udarbejdelse af 

budgetopfølgningen pr. 30. april 2016, har direktionen indstillet en række ændringer til 

budgetrammerne for 2017 – 2020.

De foreslåede ændringer fremgår af bilag til sagen.

Ud over de områder Direktionen har taget op, er der modtaget tilbagemeldinger fra 

udvalgene, og Socialudvalget anmoder om, at der optages en anlægsbevilling på 5,0 

mio. kr. til yderligere digitaliseringstiltag med henblik på fremtidig optimering af 

driftsområder. Herudover er der ikke modtaget tilbagemeldinger om, at der er områder 

med særlige finansieringsbehov.  

Til orientering er der vedhæftet tilbagemeldinger fra udvalgenes behandling af budgettet i 

juni 2016 som bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller, 

 at de foreslåede budgetændringer indarbejdes i budgetrammerne for budget 

2017 – 2020.

 at Socialudvalgets anmodning om en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til yderligere 

digitaliseringstiltag behandles. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingens 1. punkt godkendt.

Indstillingens 2. punkt indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag
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 Notat vedrørende Økonomiudvalgets godkendelse af budgetrammerne 
2017-2020 (1336083 - EMN-2015-50149)

 Budgetrammer 2017-2020 ØU møde juni (1341254 - EMN-2015-
50149)

 Fremsendelsesbreve fra udvalgene (1340435 - EMN-2015-50149)
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18 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt fornyet 
ansøgning
Sags ID: EMN-2015-01525

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 13. april 2016 behandlingen af punktet 

vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenters regnskab for 2015 samt behandling af 

ansøgning. Skagen Kultur og Fritidscenter (herefter SKFC) har i nu indsendt fornyet 

ansøgning samt energivurdering af ansøgningens nævnte tiltag til forvaltningen, hvorefter 

sagen genfremstilles.

SKFC har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikhavn Kommunes godkendelse samt 

ansøgning om optagelse af et energilån til brug for energibesparende aktiviteter, 

herunder nødvendige udskiftninger af pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser 

vedrørende vandkvaliteten, der træder i kraft 1. juli 2017.

Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og 

Personale; der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en 

tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker 

derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan 

konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen 

Kultur- og Fritidscenters revisionsselskab BDO.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på 

77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr. 

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544 

kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det 

skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår, 

at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau. 

Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de 

anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.

Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre 

regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn 

Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes 

nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor, 
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at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om 

drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med 

kvartalsvis afrapportering.

Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev 

Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række 

nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens 

endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med 

SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn 

Kommune.

SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af 

pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav 

til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse 

af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af 

energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge 

anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne 

i bassinerne.

SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige 

udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu sammen med 

energimærke og energivurdering foretaget af Brix og Kamp A/S fremsendt til 

Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i 

Kommunekredit på i alt 7,185 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:

Indsats Rentabilit

et

Tilbagebet

alingstid

Beløb Låneadgang

Vandbehandlingsa

n-læg

Ikke 

angivet –

lovpligtig 

indsats

Ikke 

angivet

5.000.000 

kr.

Nej –

undtaget 

hovedpumpen 

Termotæpper til 

afdækning af 

bassiner

Rentabelt Ikke 

angivet

240.000 

kr.

Nej

Ny facade mod 

nord

Rentabelt 14,8-16 år 93.500 kr. Ja

Ny facade mod 

syd

Rentabelt 27 år 591.000 

kr.

Ja

Belysningsanlæg Rentabelt 7,3-14,5 år 352.500 

kr.

Ja

Vandløse urinaler Rentabelt 7,8 år 30.000 kr. Nej

Nye toiletter og 

vandhaner

Rentabelt 3,4-5,7 år 89.000 kr. Nej
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Nye køleskabe Rentabelt 7,9 år 28.000 kr. Ja

Nye pumper og 

varmerør til 

idrætshallen

Rentabelt 2,9-12,4 år 60.000 kr. Ja

Hulmursisolering Rentabelt 13,9 år 247.500 

kr.

Ja

Renovering 

omklædning, 

damer

Rentabelt Under 1 år 16.500 kr. Ja

Isolering af 

varmeveksler

Rentabelt 15,7 år 5.500 kr. Ja

Solceller Rentabelt 13,4 år 432.000 

kr.

Ja

Frederikshavn Kommunes revision har efter gennemlæsning af ansøgning, 

energivurdering og energimærke vurderet, at dele af ansøgningens elementer vil kunne 

give adgang til lånoptagelse, eller garanti for lån, der ikke belaster den kommunale 

låneramme. Det gælder elementerne: Ny facade mod nord, ny facade mod syd, 

belysningsanlæg, nye køleskabe, nye pumper og varmerør til idrætshallen, 

hulmursisolering, renovering af omklædning, isolering af varmeveksler, solceller.

Der er derimod bemærkninger til elementerne i ansøgningen vedrørende 

vandbehandlingsanlæg, termotæpper til afdækning af bassiner, vandløse urinaler samt 

nye toiletter og vandhaner.

Vedrørende vandbehandlingsanlægget og termotæpper til afdækning vil den del, som 

vedrører hovedpumpen, være direkte låneberettiget. Selve vandbehandlingsanlægget ser 

revisionen umiddelbart ikke nogen lånemulighed for, og den energibesparelse, som vil 

opnås ved udskiftning af anlægget samt etablering af termotæpper vil være en afledt 

effekt, og er efter revisionens fremsendte opfattelse ikke omfattet af 

lånebekendtgørelsen.

Når det kommer til investeringen i nye toiletter, vandhaner og køleskabe vil de ikke være 

omfattet af låneadgangen, da det ikke vedrører energibesparelser, men udelukkede 

besparelser på vand, hvor besparelser af denne karakter er ikke omfattet af låneadgang.

Information om evt. deponeringsforpligtigelse i forbindelse med lånoptagelse vil foreligge i 

mødet.

Administrationen har forespurgt de øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby, 

Frederikshavn og Østervrå) om de forventer en lignende udgift til at imødekomme de 

skærpede vandkvalitetskrav og anbefalet, at man fik faglig assistance til denne vurdering.

Tilbagemeldingen er, at svømmehallerne forventer at kunne imødekomme de skærpede 

krav indenfor deres afsatte vedligeholdelsesmidler.

Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. Godkender regnskab 2015 fra SKFC

2. På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler 

Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre 

det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC

3. Drøfter og videresender SKFC’s ansøgning om kommunegaranti for lån til 

Økonomiudvalgets og Byrådets behandling

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 08-06-2016
1. Godkendt.

2.– 3 sendes til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Fraværende: Bjarne Kvist.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 2: Det anbefales, at det skærpede tilsyn ændres til tæt dialog.

Indstillingens punkt 3: Det anbefales, at der meddeles garanti for lån til projekter, der er 
omfattet af den automatiske låneadgang, 2.050.000 kr. Afklaringen af låneadgang til de 
sidste 5 mio. kr. udsættes indtil der er afklaring i forhold til vilkårene.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
 (Lukket bilag)
 160523-Energilån-ansøgning (1327852 - EMN-2015-01525)
 160425-lån-SKFCBestyrelse-beslutning (1327851 - EMN-2015-01525)
 13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC, d. 20160525 (1327848 

- EMN-2015-01525)
 13398 - Energimærke for Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 

9990 Skagen (1327850 - EMN-2015-01525)
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19 (Åben) Ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld 
for areal til lejrplads m.v.
Sags ID: EMN-2016-01527

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Ansøgning fra Strandby Metodistkirke om fritagelse for betaling af grundskyld for 
ejendommen matr. nr. 1 bs, Elling by og sogn, beliggende Strandbyvej 93, Strandby.
Ejendommen benyttes til kirkens ungdomsarbejde (spejdere) til lejrplads m.v.
Ejendommen har været ejet af Strandby Metodistkirke siden 3. februar 2005 og er ved 
seneste offentlige vurdering ansat til ejendomsværdi 130.000 kr. – heraf grundværdi 
25.600 kr.
Den årlige grundskyld udgør 772 kr.

I henhold til § 8, stk. 1, litra b, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme,
kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for 
ejendomme, der anvendes til ungdomslejre eller lejrpladser, hvis ejeren er en 
organisation, hvis hovedformål er at fremme børns og unges menneskers fritidsliv. 

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at der – i henhold til praksis og i lighed med andre 
spejderlejrpladser – meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen 
Strandbyvej 93, Strandby.
Skattefritagelsen gælder så længe ejendommen benyttes til 
ungdomsformål/spejderformål som anført.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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20 (Åben) Årsrapport / årsregnskab 2015 for Skagen Havn
Sags ID: EMN-2016-01480

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til byrådets 
godkendelse årsrapport / årsregnskab 2015.

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 981.781 kr. Årets overskud foreslås overført til 

næste år. 

Havnens egenkapital og gældsforpligtelse udgør pr. 31/12 2015 henholdsvis 231.990.977 

kr. og 342.869.597 kr.

Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af fiskeriaktivitet.

Bestyrelsen anfører, at 2015 på det fiskerimæssige område har været et år, hvor både 

industrifiskeriet og sildefiskeriet omsætningsmæssigt har vist fremgang. Der er i året 

landet de største værdier nogensinde, og også mængdemæssigt, har der været gode 

resultater.

Statistik fra Fiskeridirektoratet viser, at Skagen Havn også i 2015 er Danmarks største 

fiskerihavn målt på såvel samlede mængder som værdi. 

Forretningsområdet krydstogt har i 2015 været i stærk stigning. Stigningen er en naturlig 

følge af de nye faciliteter, der stod klar til krydstogt-anløb før sæsonen. Det er nu muligt 

at tage skibene til kaj, hvilket har givet en væsentlig omsætningsfremgang og indtjening.

Bunkerterminalen blev først operativ mod slutningen af året og har således ikke haft fuld 

regnskabsmæssig påvirkning i 2015.

I 2015 har man formuleret en strategi 2020. En del af den nye strategi er arbejdet med at 

få skabt grundlag for havneudvidelse – etape 3 – med fokus på fiskeri, fiskeindustri samt 

godstransport. Det tekniske forarbejde er igangsat. Skagen Havn vil også i 

strategiperioden arbejde med og udvikle både eksisterende og nye forretningsområder og 

der vil være fokus på fortsat at styrke havnens interne organisation.   

Årsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold.
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Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 9. maj 2016.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at årsrapport / årsregnskab 2015 for den 

kommunale selvstyrehavn Skagen Havn godkendes og at årets overskud disponeres 

som foreslået.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1331344 - EMN-2016-01480)
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21 (Åben) Årsrapport / årsregnskab 2015 for Frederikshavn Havn
Sags ID: EMN-2016-01521

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn fremsender til 
byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab 2015.
Frederikshavn Havn er med virkning fra 1/1 2014 omdannet til kommunal selvstyrehavn. I 
denne forbindelse er Frederikshavn Havn A/S opløst.

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på 8.309.739 kr. Af årets overskud foreslås 

555.349 kr. henlagt til reserve og 7.754.390 kr. foreslås overført til næste år. 

Havnens egenkapital og gældsforpligtelse udgør pr. 31/12 2015 henholdsvis198.203.085 

kr. og 151.728.483 kr.

Havnens forretningsområder og indtjening generes primært af færgefart med ruter til og 

fra Gøteborg, Oslo og Læsø, øvrig fragttrafik samt anden trafik på havnens fragt- og 

nordhavn samt udlejning af arealer, bygninger og materiel. 

Bestyrelsen anfører, at årsresultatet er påvirket af en omsætningsnedgang på 1.4 mill. Kr. 

i forhold til budgettet. Resultatet er desuden påvirket af ekstraordinære 

markedsføringsomkostninger i forbindelse med TV-serien ”Nordskov”, hvor Frederikshavn 

Havn sammen med en række virksomheder tog initiativ til at markedsføre Frederikshavn 

– byen bag Nordskov.

Frederikshavn Havn har i 2015 været begunstiget af, at havnens kunder har udviklet 

deres forretninger med nye aktiviteter. Der er en stadig stigende omsætning af 

bunkerolie, som leveres såvel offshore som direkte til skib ved anlæg på oliepieren. 

Stena Line har i årets løb erstattet Scanrail med Stena Gothica og har samlet rederiets 

aktiviteter på færgehavnen. Frederikshavn Havn har i samarbejde med Gøteborg Havn 

underskrevet en samarbejdsaftale, der skal være med til at manifestere linket mellem 

Danmark og Sverige yderligere. Den maritime serviceindustri har mærket 

konsekvenserne af den globale virkning af olieprisernes fald, men har samtidig sørget for 

at udvikle nye aktiviteter.

Den største milepæl i 2015 var 2. september 2015, hvor Frederikshavn Havn underskrev 

kontrakt med Per Aarsleff A/S på 1. etape af den planlagte havneudvidelse. Kontrakten 

har en totalsum på 571 mio. kr. og vil ved færdiggørelsen i 2018 øge havnens samlede 
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areal med 330.000 m2 nye baglandsarealer og 600 meter ny kaj med en vanddybde på 

11 meter – i forhold til havnens nuværende vanddybde på 8 meter. 

Der forventes for 2016 et årsresultat i størrelsesordenen 10,2 mio. kr. 

Der er store forventninger til udviklingen af antallet af arbejdspladser, ved at eksisterende 

virksomheder udvider deres aktiviteter, og nye virksomheder tiltrækkes til de nye 

faciliteter. 

Frederikshavn Havn har i efteråret 2015 indgået aftale med det amerikanske 

recyclingselskab Modern American Recycling Services, som etablerer sig på et stort 

areal, når etape 1 er færdiggjort primo 2018. Ligeledes er der indgået aftale med Bunker 

Holding og Kosan omkring etablering af et LNG-anlæg på havnen i Frederikshavn, hvilket 

yderligere vil være medvirkende til at sætte Frederikshavn Havn på det maritime 

verdenskort. Der forhandles med yderligere virksomheder om at etablere sig på havnen.

Den samlede godsmængde over havnen forventes ligeledes at stige væsentligt, når 1. 

etape er gennemført.

Frederikshavn Havn har indført en markedsføringspolitik, hvor sponsorater fremadrettet 

skal godkendes af bestyrelsen. Dermed opfylder Frederikshavn Havn den instruks 

omkring sponsorering, som Frederikshavn Byråd vedtog 17. februar 2016.

I forlængelse af indførelsen af markedsføringspolitikken har Frederikshavn Havn 

yderligere valgt at få omformet en række kutymer til nedskrevne politikker tilpasset 2016-

niveau. 

Årsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold.

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 11. marts 2016.

Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af 

regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at årsrapport / årsregnskab 2015 for den 

kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn godkendes og at årets overskud 

disponeres som foreslået.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

 Frh Havn Årsrapport 2015 (1335203 - EMN-2016-01521)
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22 (Åben) Årsregnskab for 2015 for Foreningen Knivholt Hovedgaard
Sags ID: GEO-2000-00930

Sagsbehandler: Christina Larsen

Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab for Foreningen Knivholt Hovedgaard, der modtager 

tilskud fra Økonomiudvalget. 

Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det fremsendte regnskab for 

Foreningen Knivholt Hovedgaard. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på 

anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

Center for Økonomi og Personale udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i 

regnskabet. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der 

er udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt 

regnskabspraksis)  

Foreningen Knivholt Hovedgaard havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 476.557 kr. 

Foreningen Knivholt Hovedgaard havde ved årets udgang en egenkapital på 1.500.986 

kr. og tilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2015 1.078.420 kr.  

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget godkender regnskabet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

 Årsrapport 2015 Knivholt (1339870 - GEO-2000-00930)
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23 (Åben) Ansøgning om tilskud til træningsweekend, Special Olympic 
Håndbold, med venskabsby Larvik
Sags ID: EMN-2016-01555

Sagsbehandler: Lene Høegh Sørensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
FFI Håndbold er i gang med at implementer et Special Olympic hold i klubben. Special 

Olympic holdet er et håndboldhold for voksne personer med udviklingshandicap/ 

udviklingshæmning. FFI Håndbold vil gerne arrangere en træningsweekend mellem FFI 

Special Olympich hold og Larvik Turn Håndball HU´s hold for udviklingshæmmede. Målet 

med weekenden er at få skabt god kontakt til Special Olympic holdet i Larvik, og at 

udvikle samarbejdet mellem de to venskabsbyer. Larvik afholder hvert år en Peter 

Wessel Cup, hvor Special Olympic holdet på sigt kunne deltage. Desuden vil det være en 

virkelig stor oplevelse for spillerne at spille deres første internationale kamp.

Der søges til FFI Special Olympic Hold 37.130 kr.

Beløbet dækker træningsweekend pakke i Arena Nord for 34 deltagere og leder fra 

Larvik, samt et socialt arrangement lørdag aften for deltagere i turneringen.

Vedhæftet udspecificeret ansøgning med program, budget og information om egen 

betaling for deltagere.

Det kan oplyses at der er 80.000 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, der 

endnu ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der ydes et tilskud på 

37.130 kr. 

Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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 Ansøgningsskema (1338707 - EMN-2016-01555)
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24 (Åben) Ansøgning om tilskud til venskabsbybesøg fra Bremerhaven i 
forbindelse med CUP No. 1. 2016
Sags ID: EMN-2016-01551

Sagsbehandler: Lene Høegh Sørensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
I forbindelse med 33. udgave af fodboldturneringen Cup No. 1. får FFI Fodbold besøg af 

ca. 95 spillere og ledere fra Frederikshavn Kommunes tyske venskabsby, Bremerhaven.

Gæsterne fra Bremerhaven indlogeres i Atletcentret under deres ophold fra søndag den 

9. juli- 17. juli 2016, på lige fod med de øvrige deltagere. 

Prisen for at deltage i Cup No. 1. med 95 spillere og ledere er 166.250 kr. Beløbet 

dækker turneringsdeltagelse, overnatning og alle måltider. FFI Fodbold søger 

Frederikshavn Kommune om 41.562,50 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 

venskabsbykontoen

Det kan oplyses at der er 80.000 kr. på kontoen for besøg fra og til Venskabsbyer, der 

endnu ikke er disponeret.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget godkender, at der ydes et tilskud på 

41.562,50 kr. 

Beløbet finansieres fra kontoen for Venskabsbyer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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25 (Åben) Principper for salg af mindre arealer
Sags ID: EMN-2015-00527

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af aktuelle sager hvor naboer ønsker at erhverve et mindre kommunalt 
naboareal, foreslår Ejendomscenteret, at blive bemyndiget til at godkende handler af 
denne salgs. Dermed kan sagen afsluttes når købsaftalen er underskrevet, og ikke som 
nu igennem en godkendelsesprocedure i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet. 

Ejendomscenteret modtager en del henvendelser fra private om erhvervelse af mindre 
tilstødende arealer. Disse henvendelser er ressourcemæssigt svære at prioritere i 
dagligdagen da disse typisk er lige så tidskrævende som andre og mere væsentlige 
handler og sager. Dette forhold kan give et image om mindre god service og lang 
sagsbehandlingstid, og det beskrevne forslag vil lette arbejdsgangen.

Ofte ønsker naboen at arealet tillægges sin ejendom, for derved bl.a. at sikre sig, at 
arealet vedligeholdes efter naboens ønske og tillægges til eget brug. Ved at 
arealoverføre et tilstødende areal kan muligheden for en forøgelse af 
bebyggelsesprocenten evt. være til stede på køberen ejendom.

Handler med mindre arealer kan også forekomme hvor kommunen kontakter en nabo, i 
håb om at nabo vil overtage et tilstødende areal som bestemt ingen interesse har for 
kommunen, men udelukkende hvor kommunen har driftsudgifter.

Ofte er der tale om arealer hvor en salgspris er af ubetydelig størrelse. Arealerne kan 
opstå som små arealer der er blevet restarealer, bl.a. i forbindelse med en tidligere 
ændring af vejforløb, beplantningsbælte og lignende areal. 

Forudsætningen er selvfølgelig at kommunen ingen interesse har i at beholde arealerne. 
Ejendomscenteret har derfor pligten til afklare dette.

Det vil være en administrativ lettelse såfremt Ejendomscentret bemyndiges til at indgå 
handler på følgende typer af arealer.

 Mindre arealer der ingen interesse har for Frederikshavn Kommune.
 Salgsprisen på arealet er under 100.000 kr.
 Mindre arealer på ikke over 2000 m2, som ikke selvstændig kan bebygges.

Samtlige omkostninger i forbindelse med salg af sådanne arealer afholdes af køberen. 
En arealoverførsel koster i landinspektørudgifter ca. 20-30.000 kr.
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Ejendomscenteret foreslår følgende princip for fastsættelse af en salgspris.

Handelsvilkår. Som udgangspunkt anvendes 
områdeprisen i forbindelse med den 
offentlige vurdering. Ejendomscenteret er 
dog altid forpligtet til at foretage en 
nærmere vurdering af hvorvidt 
vurderingsprisen er svarende til 
markedsprisen. 

Der gives ofte mulighed for en større 
bebyggelsesprocent.

I særlige tilfælde hvor arealet har en 
ubetydelig værdi og udgør en driftsudgift for 
kommunen kan arealet handles 
vederlagsfrit.

En politisk beslutning om at Ejendomscenteret bemyndiges til at godkende salg af mindre 
arealer efter nævnte handelsvilkår, kræver en ændring/tilføjelse af styrelsesvedtægtens § 
10 stk. 6.

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at der 
foretages ændringer/tilføjelser til Styrelsesvedtægtens § 10 stk. 6, sådan at 
Ejendomscenteret bemyndiges til at godkende og afslutte følgende handler såfremt 
følgende betingelser alle er opfyldt:

 Mindre arealer der ingen interesse har for Frederikshavn Kommune.
 Salgsprisen på arealet er under 100.000 kr.
 Mindre arealer på ikke over 2000 m2, som ikke selvstændig kan bebygges.
 Køber afholder alle udgifter i forbindelse med et salg af sådanne arealer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen blev ikke godkendt.

Bilag
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26 (Åben) Ansøgning - Pulje til midlertidig indkvartering af flygtninge
Sags ID: EMN-2016-01524

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling
Udlænding-, integrations-og boligministeriet udsendte d. 4. maj 2016 en 
orientering om 2 puljer til etablering af boliger til flygtninge.
Dette er aktuelt for Frederikshavn Kommune, da der ifølge kommunens Projekt og 
Integrationsafdeling er et behov for flere midlertidige boliger til indkvartering af 
flygtninge – i særdeleshed enlige mænd.

 Pulje på 640 mio. Kr. til etablering af små almene familieboliger med en billig 
husleje:

Puljens formål er opførelse af nye boliger med 50 % tilskud hvoraf halvdelen skal 
være under 55 m2. Økonomiafdelingen vurderer at det ikke er aktuelt at søge midler 
fra denne pulje.

 Pulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme 
bygninger til flygtninge:

Puljens formål er at erhverve eller renovere eksisterende boliger med 50 % tilskud.
Økonomiafdelingen vurderer at det er aktuelt for kommunen at søge midler fra denne 
pulje.

Der er udarbejdet 3 businesscases for tre mulige emner. Samtlige udgifter til køb og 
renovering i de 3 businesscases er ifølge lånebekendtgørelsen låneberettigede.

Business case 1: 
Adresserne er opbygget som 2 bofællesskaber med i alt 9 lejligheder. Formålet med 
ansøgningen er tilskud til opkøb og renovering med henblik på midlertidig 
indkvartering af flygtninge og dermed besparelse af tomgangsleje. Projektet vil frigøre 
Frederikshavn kommune fra en kontrakt med den nuværende ejer, som ellers ikke har 
en udløbsdato. Investeringen svarer i størrelse til udgiften for 8 års tomgangsleje. 

Business case 2: 
Businesscasen omfatter 4 ældreboliger opført som rækkehuse. Formålet er at 
overtage restgælden i bygningerne og renovere disse med tilskud med henblik på 
midlertidig indkvartering af flygtninge. Udgiften til renovering er tjent hjem i 
besparelse på tomgangsleje efter år 1.

Business case 3: 
Businesscasen omfatter 4 ældreboliger opført som rækkehuse. Formålet er at 
renovere disse med 50 % tilskud, med henblik på midlertidig indkvartering af 
flygtninge. Udgiften til renovering er tjent hjem i besparelse på tomgangsleje efter år 
1.
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For de 3 ovennævnte businesscases indgives der samlet forslag om ansøgning af 50 
% refusion af udgifter for i alt 8.034.648 kr. Hvis ansøgningen imødegås bliver 
Frederikshavn Kommunes udgift til projekterne 4.017.324 kr. Denne udgift er 
låneberettiget.

Projekt: Formål: Samlet udgift: 50 % tilskud:

Business case 
1, 

Opkøb og 
renovering

kr. 7.434.648
kr. 
3.717.324

Business case 
2, 

Renovering kr. 300.000 kr. 150.000

Business case 
3, 

Renovering kr. 300.000 kr. 150.000

I alt kr. 8.034.648
kr. 
4.017.324

Da fristen for ansøgning om tilskud fra ovennævnte pulje 2 udløber onsdag d. 15. juni 
2016 er borgmesterens godkendelse på forhånd indhentet.
Der kan forventes svar på ansøgningen senest d. 5. juli 2016

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget tilslutter sig 

borgmesterbeslutningen om at:

 Der ansøges om tilskud på kr. 3.717.324 svarende til 50 % af udgifterne til opkøb 

og renovering af bygningerne i businesscase 1.

 Der ansøges om tilskud på kr. 150.000 svarende til 50 % af udgifterne til 

renovering af bygningerne i business case 2.

 Der ansøges om tilskud på kr. 150.000 svarende til 50 % af udgifterne til 

renovering af bygningerne i business case 3

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at der i businesscase 2 
yderligere er søgt om tilskud på 1.230.280 kr. svarende til 50% af restgælden i boligerne.

Carsten Sørensen ønsker at tilkendegive, at Dansk Folkeparti ikke kan godkende 
businesscase nr. 1.

Bilag

 (Lukket bilag)
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27 (Lukket) Salg af Ørnevej Skole

Beslutninger:
Anbefales.

28 (Lukket) Salg af areal på Sæby Havn

Beslutninger:
Anbefales.

29 (Lukket) Salg af vejareal Vinkelvej samt køb af ubebygget grund 
Niels Mørchs Gade 17

Beslutninger:
Anbefales.

30 (Lukket) Salg af mindre areal ved Havbakken i Frederikshavn.

Beslutninger:
Det anbefales, at arealet afhændes til en pris af 340 kr. pr. m2.

31 (Lukket) Salg af Jerup Skole

Beslutninger:
Godkendt.

32 (Lukket) Arealerhvervelse - opfølgning

Beslutninger:
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På baggrund af de indhentede vurderinger ønsker Økonomiudvalget ikke at afgive 
købstilbud.

33 (Lukket) Personalesag

Beslutninger:
Anbefales.
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