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1 (Åben) Beslutning vedrørende ny demografireguleringsmodel
Sags ID: EMN-2015-00618

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Denne sag blev behandlet som en orienteringssag på mødet d. 18. november, og blev 

genoptaget som en beslutningssag den 9. december. Her besluttede man at genoptage 

sagen den 10. februar 2016, hvor der skulle foreligge yderligere økonomioplysninger.

Sagsfremstillingen fra den 9. december fremgår nedenfor, herefter er 

økonomioplysningerne beskrevet.  

I budgetforliget for budget 2015 blev det vedtaget, at der skulle indføres en ny model for 

demografiregulering.

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med KORA (Det Nationale Institut for 

Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) udarbejdet forslag til en ny 

demografireguleringsmodel for Frederikshavn Kommune. Direktionen og den kommunale 

chefgruppe har løbende været inddraget i processen.

I projektet er alle udgiftsområder blev gennemgået med henblik på en vurdering om, hvor 

egnet det enkelte udgiftsområde er til at indgå i en demografiregulering. Gennemgangen 

førte til, at kommunens udgiftsområder blev inddelt i 4 kategorier i forhold til hvor egnet et 

udgiftsområde er til at indgå i en demografiregulering.

Det blev valgt at udarbejde demografireguleringsmodeller for alle områder som er ”meget 

egnet” eller ”egnet” til demografiregulering. Det er skoleområdet, dagpasningsområdet, 

ældreområdet, sundhedsområdet og folkeoplysning.

Øvrige områder, som vurderes som ”egnet med forbehold” og ”ikke egnet”, er der ikke 

udarbejdet demografireguleringsmodeller for.

Demografireguleringsmodellerne anvendes for at sikre, at enhedsomkostningerne 

(serviceniveauet) på områderne ikke ændrer sig som følge af ændringer i befolkningen. 

Derfor foretages demografireguleringen i den tekniske fase af budgetlægningen, hvor 

budgetrammerne udarbejdes til opstart af budgetlægningen. Demografireguleringen 

sikrer, at budgetrammerne for budgetåret gives med samme serviceniveau som i det 

senest vedtagne budget. Herefter kan budgettet ændres ud fra de politiske prioriteringer 

man måtte ønske.
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Demografireguleringsmodellerne er fremstillet således, at en korrekt brug af modellerne 

sikrer, at man i forbindelse med generelle reduktioner ikke kommer til at tage penge 2 

gange fra et budgetområde.

Områderne Sundhed (Tandpleje, Sundhedspleje, øvrige sundhedsfremme og 

vederlagsfri fysioterapi) og Folkeoplysning fører til meget små årlige reguleringsbeløb. 

Samtidig er der en betydelig arbejdsbelastning forbundet med at udarbejde 

demografiregulering på sundhedsområdet. Derfor anbefaler direktionen, at man undlader 

at demografiregulere sundhedsområdet.

Direktionens anbefaling til mødet d. 18. november var:

 At budgetterne fra og med budgetår 2017 demografireguleres efter de nye 

demografireguleringsmodeller, som er udarbejdet i samarbejde med KORA.

 At demografireguleringen foretages på områderne skole, dagpasning, ældre og 

folkeoplysning

På denne baggrund indstillede direktionen, at Økonomiudvalget godkendte, at

1. orienteringen om arbejdet med ny demografireguleringsmodel tages til 

efterretning

2. der på økonomiudvalgets møde den 9. december 2015 behandles en 

beslutningssag vedrørende ny demografireguleringsmodel

På mødet d. 18. november godkendte Økonomiudvalget indstillingen, med bemærkning 

om, at der skulle afholdes et temamøde for byrådet forud for beslutning i 

Økonomiudvalget.

Der har været afholdt temamøde for Byrådet den 25. november, hvor forslag om den nye 

demografimodel blev gennemgået af Thomas Astrup Bæk fra KORA.

Der er udarbejdet et notat, som samler op de spørgsmål som blev rejst på Byrådets 

temamøde den 25. november. Herunder hvad det betyder, hvis lokaletilskuddet på 

folkeoplysningsområdet demografireguleres i forhold til befolkningsgruppen 0 – 24 årige i 

stedet for som foreslået af KORA med de 13 til 100 årige. Det vil betyde, at 

folkeoplysningsområdet vil blive yderligere nedreguleret med 541.000 kr. i 2019.

Økonomioplysninger:

Da sagen om ny demografireguleringsmodel blev behandlet på økonomiudvalgsmødet 

den 9. december 2015 var der vedhæftet et notat, der beskriver principperne i forslaget til 

den nye demografiregulering. Der var lavet en modelberegning på baggrund af budgettal 

og aktivitetstal for 2015.

Nu er der foretaget en beregning af demografireguleringsbeløbene på baggrund af 

budget 2016 tal og seneste befolkningsfremskrivning i henholdsvis den gamle og den nye 

demografireguleringsmodel. Tallene er derfor de faktiske budgetreguleringsbeløb til 

budget 2017, som fremkommer ved at bruge demografireguleringsmodellerne. Fordi 

beregningen i det oprindelig notat bygger på 2015 tal og den faktiske demografiregulering 
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til budget 2017 bygger på 2016 tal, er der forskel på de reguleringsbeløb der 

fremkommer.

Til sagen er vedhæftet et nyt bilag, der beskriver hvad der allerede er indregnet i 

budgettet af demografiregulering samt hvilken økonomisk virkning den nye model, i 

henhold til Direktionen indstilling og den gamle model har på de enkelte udvalgsområder. 

Og dermed hvilken regulering af budgetrammerne for 2017 – 2020

demografireguleringen for de 2 modeller medfører.

For begge modeller er der taget udgangspunkt i, at 2016 er nyt basisår, og at der for 

overslagsårenes vedkommende skal ske en nulstilling af de allerede indregnede 

reguleringer i forbindelse med tidligere års budgetlægning. I vedlagte bilag vises hvordan 

effekten af de to modeller vil være i 2017 og overslagsårene.

Virkning af demografireguleringen i 2017:

 Ny model: Reduktion af den samlede budgetramme 4,6 mio. kr.

 Nuværende model: Forøgelse af den samlede budgetramme 1,9 mio. kr.

Imidlertid er der allerede indregnet en samlet demografiregulering på 0,6 mio. kr. i 2017 i 

forhold til 2016. Denne regulering vil skulle nulstilles, inden demografireguleringen med 

enten den ny eller gamle model gennemføres.

Regulering af budgetrammerne for 2017 som følge af demografireguleringen:

 Ny model: Reduktion af den samlede budgetramme 5,1 mio. kr.

 Nuværende model: Forøgelse af den samlede budgetramme 1,4 mio. kr.

Det vedlagte bilag viser fordelingen på udvalg og områder.

Nederst på bilaget er der en linje, der viser den alternative beregning vedr. 

folkeoplysningsområdet. Såfremt den alternative model vælges, skal disse tal erstatte 

tallene der står ud for Kultur- og Fritidsudvalget under afsnittet ”Budgetmæssig virkning 

NY model”. Tallene her, kan ikke sammenlignes med tallene fra bilaget ”Notat om 

demografimodeller”, da disse er opdateret både med budgettal og indbyggertal.

Center for Økonomi og Personale har forespurgt KORA, hvordan andre kommuner 

demografiregulerer deres budgetter. KORA har oplyst, at da de i 2012 undersøgte brugen 

af demografimodeller i de danske kommuner, var der 2 ud af de 80 kommuner, der deltog 

i undersøgelsen, som oplyste, at de ”stort set ikke anvender demografimodeller” – med 

andre ord er det langt hovedparten af kommuner, som indregner demografiske ændringer 

i deres budgetter. For de enkelte kommuner kan der så være variationer, bl.a. i forhold til 

hvilke områder der reguleres.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. budgetterne fra og med budgetår 2017 demografireguleres efter de nye 

demografireguleringsmodeller, som er udarbejdet i samarbejde med KORA.

2. demografireguleringen foretages på områderne skole, dagpasning, ældre og 

folkeoplysning

3. der ikke foretages demografiregulering på SFO området

4. det drøftes, hvorvidt lokaletilskuddet på folkeoplysningsudvalget skal 

demografireguleres i forhold til befolkningsgruppen 0 – 24 årige i stedet for som 

foreslået af KORA i forhold til de 13 til 100 årige

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Et flertal godkender indstillingen med følgende bemærkninger:

Lokaletilskuddet på folkeoplysningsudvalget skal demografireguleres i forhold til 

befolkningsgruppen 0-24 årige.

Demografireguleringen indarbejdes som et administrativt oplæg til rammekorrektioner.

Når de regulerede rammer er fremlagt, vil Økonomiudvalget tage en generel drøftelse af, 

om disse budgetrammer yderligere skal justeres, for at afspejle det politisk ønskede 

serviceniveau.

Denne åbne politiske drøftelse sker bl.a. på grundlag af nøgletal – ”Kend din kommune”, 

som præsenteres på KØF.

Anders Broholm kan ikke tiltræde, idet han ikke ønsker en automatisk regulering. 

Ida Skov kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet, da hun mener at det er en 

politisk nedskæring, specielt på social- og børneområdet – kamufleret som teknik.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
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Økonomiudvalgets flertalsindstilling kom til afstemning. 

For stemte 20: 
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen 
(A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Karl 
Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), 
Jens Ole Jensen (V), Per Nilsson (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager 
(DF), Karsten Drastrup (DF). 

Imod stemte 10: 
Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen 
(V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Jytte Højrup (V), Ida Skov (Ø), Peter E. Nielsen (C) 

Undlod 1: 
Christina Lykke Eriksen (F).. 

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev vedtaget. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og Per Nilsson. 

Bilag

 Notat om demografimodeller 03.12.15 (1176052 - EMN-2015-00618)
 Regulering nyt og gammel (1176120 - EMN-2015-00618)
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2 (Åben) Lokalplanforslag SKA.S.09.01.01 Sommerhus- og hotelområde ved 
Kandestederne
Sags ID: GEO-2012-06349

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. april 2015, at der efter gennemført 

foroffentlighedsperiode, kan igangsættes en lokalplanlægning for området ved Hjorts- og 

Kokholms hoteller i Kandestederne.

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre, udarbejdet forslag til lokalplan 

SKA.S.09.01.01 for et sommerhusområde ved Kandestederne til sommerhusformål og 

hoteldrift. Med udgangspunkt i debatoplæg og de modtagne bemærkninger, muliggør 

ændring af anvendelsen af Kokholms Hotel fra hotel til sommerhuse eller ferielejligheder, 

fastholdelse  af hoteldriften på Hjorts Hotel med mulighed for, at udvide hotelkapaciteten 

gennem nybyggeri og udstykning af tilgrænsende arealer til sommerhuse. Der udover 

fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser vedr. disponeringen af friarealer/natur og 

udformning af ny bebyggelse.

Der er gennemført en miljøvurdering af udvalgte miljøforhold indenfor natur, landskab og 

afvandingsforhold som fremgår af tilhørende miljørapport og lokalplanredegørelse.

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

byrådet, at forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 Sommerhusområde ved Kandestederne til 

sommerhusformål og hoteldrift samt forslag til kommuneplantillæg 15.20  udsendes i 

offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 02-02-2016
Indstillingen tiltrædes, idet forslaget konsekvensrettes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
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Byrådets flertal godkender indstillingen. 

Christina Lykke Eriksen kan ikke tiltræde. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og Per Nilsson. 

Bilag

3. Forslag til Miljørapport Lokalplanforslag SKA.S.09.01 
Sommerhusområde ved Kandestederne zip (1175244 - GEO-2012-
06349)

4. Lokalplanforslag SKA.S.09.01 Sommerhusområde ved 
Kandestederne zip (1175310 - GEO-2012-06349)

5. Konsekvensrettet forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 
Sommerhusområde ved Kandestederne030216 (1207731 - GEO-
2012-06349)
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3 (Åben) Lokalplan FRE.BC.15.13.01 nyt byområde ved Saltebakken i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2015-21246

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen
Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
For at skabe mulighed for at etablere et nyt byområde ved Saltebakken i Frederikshavn 
fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg nr. 15.13 til 
kommuneplanen. Lokalplanforslaget skaber mulighed for at nedrive eksisterende 
fabriksbygninger (MARTIN)og i stedet opføre byggeri, der kan anvendes til: boligformål, 
lettere ikke generende erhverv og butiksformål. Med kommuneplantillægget ændres: 
arealets hovedanvendelse fra erhvervsformål til boligformål; den mulige bygningshøjde 
ændres fra 10,5 m til 34 m; Frederikshavns detailhandelsstruktur ændres, idet der 
indenfor området kan etableres et nyt Lokalcenter med butiksareal til dagligvarer på op til 
2.000 m2 samt butiksareal til udvalgsvarer, der knytter sig til fritidssejlads, på op til 500 
m2.

.
Lokalplanområdet har en unik beliggenhed mellem Europavej 45 (E45), renseanlægget, 
Frederikshavn Marina og Kattegat. Med op til 14.000 biler dagligt på E45, er området ét 
af byens ansigter mod omverdenen.  Nye erhverv og butik i området orienterer sig imod 
trafikken på hovedlandevejen hvorimod boligerne naturligt orienteres mod den attraktive
udsigt over Kattegat og væk fra renseanlægget. Lokalplanens formål er på den ene side 
at sikre, at området ikke ”vender ryggen” til de der færdes på E45, men udnytter at 
området er ét af byens ansigter mod omverdenen. Lokalplan søger samtidig at sikre, at 
lokalplanområdet ”vender ryggen” til renseanlægget og der fra flest mulig af boligerne 
sikres udsigt over Kattegat.

Vejadgangen til lokalplanområdet etableres via eksisterende kommunevej Saltebakken. 
For at adskille tung trafik til renseanlæg og Marina og for at forbedre vejadgangen til 
Marinaen skal lokalplanen også åbne mulighed for ny vejadgang fra E45 overfor 
Thodesvej.

Lokalplanen disponerer området således, at der må etableres åben-lav boligbebyggelse 
langs områdets sydlige afgrænsning. Nærmest E45 må der etableres intern vejadgang, 
fælles parkeringsanlæg samt erhvervs- og butiksbebyggelse, der ikke generes af støj fra 
trafikken på Europavejen. På den øvrige del af området indrettes der fælles 
parkeringsanlæg og opføres boliger i 3 – 10 etager. Byggeriet er højest i den nordligste 
del af området og trappes, af hensyn til solbeskinning og udsigtsmulighederne, ned mod 
syd-øst. Området umiddelbart øst for Saltebakken må fortsat anvendes til
vinteropbevaring og forårsklargøring af fritidsbåde.

I tilknytning til lokalplanforslaget er der udarbejdet en vurdering af planernes 
miljøpåvirkning.  Vurderingen, der er udarbejdet som en Miljørapport, vedlægges 
lokalplanen som et selvstændigt bilag.
Idet lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til anlæg der renser spildevand, er 
der i lokalplanen truffet bestemmelser, der søger at sikre, at boligområdet ikke begrænser 
aktiviteter på renseanlægget.
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Som del af Miljørapporten er der udarbejdet visualisering. Visualiseringerne illustrerer 
dels hvordan det byggeri lokalplanen skaber mulighed for vil påvirke kystlandskabet, dels 
hvilke skygger byggeriet vil kaste på forskellige tidspunkter af døgnet og på året.

Dele af Miljørapportens ikke-tekniske resumé er refereret i lokalplanens redegørelse og 
de sol- og skyggestudier der er udført er tilføjet lokalplanen som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01, samt 

forslag til kommuneplantillæg 15.13 udsendes som forslag til offentlig debat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 02-02-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Anbefales med bemærkning om, at lokalplanen skal ledsages af en deklaration der 

pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige afskærmninger 

m.m. i forhold til renseanlægget.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og Per Nilsson.

Bilag

 Forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01 20160127 til PMU 2. febr. 2016  
(1174206 - GEO-2015-21246)

 Miljørapport til forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01. Saltebakken 
27012016 (1174733 - GEO-2015-21246)
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4 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af 
Frederikshavn havn - etape 1
Sags ID: GEO-2015-21301

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 og kommuneplantillæg 15.11 har været fremlagt i 8 

ugers offentlig høring i perioden fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er 

ved indsigelsesfristens udløb ikke kommet indsigelser eller kommentarer til 

planforslagene.

Den 15. januar 2016 udløb klagefristen på Kommunens og Trafik- og Byggestyrelsens 

afgørelse om, at de ændringer der er foretaget i projektet i forhold til den foreliggende 

VVM-rapport ikke udløser krav om udarbejdelse af ny VVM-rapport. Der er ikke 

indkommet påklage af afgørelsen.

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

byrådet, at lokalplan FRE.H.14.08.03 ”Udvidelse af Frederikshavn Havn – etape 1” og 

Kommuneplantillæg nr. 15/11 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 02-02-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 

Bilag

 Lokalplan FRE.H.14.08.03 og KPT 15.11 (285528 - GEO-2015-21301)
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5 (Åben) Forslag til tillæg nr 7 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan 2012-2016 Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej
Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med lokalplanlægning for et areal på ca. 7,1 ha ved Nørgårdsvej (øst) i 

Strandby, samt byggemodning af et andet areal på ca. 2 ha ved Nørgårdsvej (vest), er 

der behov for at ændre spildevandsplanen ved et tillæg.

I den gældende spildevandsplan 2012-2016 omfatter kloakoplandet ved Nørgårdsvej øst 

et areal på 1,2 ha. Oplandet er udlagt som spildevandskloakeret. I forbindelse med 

bebyggelse iht. den nye lokalplan er det nødvendigt at udvide oplandet til 4,3 ha.

I gældende spildevandsplan er kloakoplandet ved Nørgårdsvej vest udlagt som 

separatkloakeret. I forbindelse med byggemodning af arealet ønskes 

kloakeringsprincippet ændret til spildevandskloakeret.

I forbindelse med ændringer som følge af tillæg til spildevandsplanen reduceres 

afledningen af regnvand til Rugholm Å.

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

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

byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. 

udsendes i offentlig debat. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 02-02-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 
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Bilag

5. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande 
ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)

6. Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
7. Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
8. Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
9. 151211 Miljøscreeningsskema - Nørgårdsvej i Strandby (1131788 -

GEO-2015-50199)
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6 (Åben) Ansøgning fra Skagen Kollegium om tilladelse til låneoptagelse og 
ydelse af kommunegaranti
Sags ID: EMN-2016-00273

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Ansøgning fra den almene boligorganisation Skagen Kollegium om tilladelse til optagelse 
af realkreditlån til finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder i boligorganisationens 
afdeling 1. samt ydelse af kommunegaranti. 

Arbejderne omfatter konvertering til fjernvarme, udskiftning af nedbrudte faskiner, flytning 
af rensebrønde, udskiftning af underdimensionerede nedløbsrør, reparation af sokkel og 
murværk samt reparation af træskure i terræn.

Udgiften er budgetteret til 1.500.000 kr. – hvilket svarer til det beløb, der blev afsat i 
forbindelse med kapitaltilførsel og genopretning af økonomien i Skagen Kollegium.

Landsbyggefonden er orienteret og har godkendt arbejderne.

Finansieringen påregnes at ske ved et ustøttet realkreditlån. Ydelsen på lånet indgår i 
opretnings-økonomien fra Landsbyggefonden og påvirker derfor ikke huslejen yderligere.
Realkreditinstituttet har oplyst, at et lån i foreningen kræver 100 % kommunegaranti.

De anførte forbedrings- og opretningsarbejder er en del af den samlede 
genopretningsplan for Skagen Kollegium og er omtalt i sag om kapitaltilførsel på 
10.400.000 kr. efter den såkaldte ” 5.dels ordning” og salg af bygninger – besluttet af 
Frederikshavn byråd den 28. maj 2014. Frederikshavn kommunes andel heraf var et 
rente- og afdragsfrit lån på 2.597.000 kr. 

Der er tale om et ustøttet lån, men med ydelsesdækning fra Landsbyggefonden i form af 
et årligt driftsstøttelån, som ydes indtil dispositionsfonden i Skagen Kollegium har 
mulighed for selv at påtage sig forpligtelsen.

Nykredit, som har deltaget i kapitaltilførslen, ligeledes med et rente- og afdragsfrit lån på 
2.597.000 kr., har betinget, at låneoptagelsen skal gennem Nykredit og en vurdering af 
afdelingen viser behov for en 100 % kommunegaranti. Boligorganisationen anfører, at det 
derfor ikke er muligt at overveje andre finansieringsmuligheder og at det ej heller er 
realistisk at optage lån andetsteds uden kommunegaranti.

I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der ikke 
uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedet pantebreve med pant i en almen 
boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af renoverings- og 
moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af 
lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Indstilling



Frederikshavn Byråd - 17-02-2016 19:00 Side 16 af 24

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at der meddeleles tilladelse til låneoptagelse som 
anført og at der på grund af, at låneoptagelsen er en del af den samlede 
genopretningsplan for Skagen Kollegium, meddeles 100 % kommunegaranti for 
realkreditlånet på 1.500.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 

Bilag
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7 (Åben) Årsregnskab 2014-2015 for Frederikshavn Kollegium
Sags ID: EMN-2016-00174

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium 
fremsender til Frederikshavn byråds godkendelse kollegiets regnskab for perioden 1. 
august 2014 – 31. juli 2015 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og 
Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med 
statsstøtte.

Årets resultat udviser et overskud på 209.546 kr. Overskuddet overføres til tabs- og 
vindingskontoen til ekstraordinært/yderligere afdrag på opsamlet driftsunderskud.
Det akkumulerede opsamlede driftsunderskud udgør herefter pr. 31. juli 2015 i alt 
3.334.682 kr.  

Det akkumulerede opsamlede driftsunderskud var pr. 31. juli 2013 (før frasalg af 
kollegieblok) på i alt 6.494.593 kr. 

Kollegiets akkumulerede driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over maksimalt 10 år. 

Lejetabet er i 2014/2015 realiseret med 665.486 kr. – svarende til 7,9 % af den 
maksimale lejeindtægt - hvilket er en forbedring på 849.525 kr., i forhold til året før, og 
294.514 kr. bedre end budgetteret. 

Udlejningssituationen er væsentligt forbedret. Der er dog fortsat fokus på kollegiets 50 
stk. 2-værelses lejligheder, der er dyre i forhold til lejeniveauet for Frederikshavn i øvrigt.

På den kommunalt garanterede kassekredit er kreditrammen i regnskabsåret ændret til 0 
kr. pr. 31. juli 2015, hvor kontoen samtidig var i plus med 1.361.920 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 
forbehold.

Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 11. december 2015.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at årsregnskabet godkendes.
Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må kollegiebestyrelsen til stadighed 
fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og 
driftstilpasninger. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 

Bilag

 Økonomicentrets kommentarer  (1170572 - EMN-2016-00174)
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige 
budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Digitalisering af skoleområdet 3.515.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.235.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet 407.000 kr.
Projekt Skagen udvikling fritidspædagogisk 1.032.000 kr.
Digitalisering og Velfærdsteknologiske tiltag 1.900.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution 2.053.000 kr.
Ekstraordinær indsats på Børne- og Ungdomsudvalget 1.000.000 kr.

I alt 11.142.000 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og 
Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført, med i alt 11.142.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 21-01-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 10-02-2016
Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 
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Bilag
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9 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2015-50212

Sagsbehandler: Anni Lykke Birkving
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU/BUU/SUU/BR

Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den generelle beredskabsplan for 
Frederikshavn Kommune. 

Sundhedsberedskabsplan 2016 erstatter Sundhedsberedskabsplan 2009.

Planen skal sikre, at sundhed og sikkerhed for kommunens borgere i en krisesituation så 
hurtigt som muligt kommer tilbage til normaltilstand. 

Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanen og refererer til 
direktionen. Centerchef for Sundhed & Pleje er formand for 
Sundhedsberedskabsledelsen.

Det er primært Center for Sundhed & Pleje, Center for Handicap & Psykiatri, Center for 
Social- & Sundhedsmyndighed og Center for Familie, der påvirkes af planen, men 
afhængig af krisen kan andre centre også påvirkes.

Beredskabets primære opgaver er udstukket af Sundhedsstyrelsen gennem deres 
vejledning på området.

Opgaver i en krisesituation:
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra

sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem.
 Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
 Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af 

infektioner og epidemiske sygdomme.
 Plejeopgaver i relation til hedebølge.
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. 

krisehjælp.
 Massevaccination.

Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2016 er vedlagt som bilag.

Sagen er behandlet i HovedMED.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børne-
og Ungdomsudvalget anbefaler byrådet at godkende Sundhedsberedskabsplan 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-01-2016
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Indstillingen godkendes med de redaktionelle ændringer der skal til, set i lyset af den 
ændring,
der er sket pr. 1.1. 2016 på den overordnede beredskabsorganisering.

Fraværende: Helle Madsen.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-01-2016
Anbefales

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 21-01-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:
Godkendt. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson. 

Bilag

6. Sundhedsberedskabsplan 2016 (420929 - EMN-2015-50212)
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10 (Åben) Henvendelse fra Dansk Folkeparti Flemming Rasmussen 
angående sponsorstøtte i et kommunalt ejet selskab
Sags ID: EMN-2016-00349

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Flemming Rasmussen (DF) har bedt om, at følgende optages på byrådets dagsorden: 

I anledning af et aktuelt forhold om sponsorstøtte i et kommunalt ejet selskab, ønsker jeg 

en drøftelse af det aktuelle forhold ang. selskabet Frederikshavn Havn.

Jeg stiller endvidere flg. forslag:

Borgmesteren foranlediger, at der i kommunens ejer strategi for kommunalt ejede 

selskaber; udarbejdes en politik, der sikrer at sponsoraftaler skal vedtages i selskabets 

bestyrelse med henblik på, at der fremtidigt ikke opstår habilitetsproblemer i forhold til 

indgåelse af nye sponsoraftaler.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det blev besluttet, at borgmesteren foranlediger, at der i kommunens ejerstrategi for 
kommunalt ejede selskaber udarbejdes en politik, der sikrer at sponsoraftaler skal 
vedtages i selskabets bestyrelse. 

Fraværende: Lars Møller og Frode Thule Jensen. I stedet mødte Lisbeth Erlandsen og 
Per Nilsson.

Bilag
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