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1 (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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016 
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Ida Skov kan ikke tiltræde

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.
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Bilag

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

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

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

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

5. Tinglysningsrids PMU 07.06.2016 (1307673 - GEO-2015-21246)
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2 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

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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3 (Åben) Godkendelse af første års evaluering af Handlingsplan for 
Vedvarende Energi 2030
Sags ID: GEO-2015-21263

Sagsbehandler: Bahram Dehghan
Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Den 17. december 2014 vedtog Frederikshavn Byråd ”Handlingsplan for Vedvarende 

Energi 2030”. Handlingsplanen er en videreudvikling af visionerne for Energibyen 

Frederikshavn, hvor Frederikshavn Kommune som geografisk grænse skulle omlægges 

til 100 % vedvarende energi i 2030.

Frederikshavn Byråd vedtog kommunens ”Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030” 

enstemmigt med den betingelse, at planen skulle evalueres årligt med henblik på at sikre 

fremdrift. 

I overensstemmelse med Frederikshavn Byråds beslutning har Energibyen 

Frederikshavn foretaget første års evaluering af handlingsplanen. Evalueringsplanen gør 

status på den oprindelige ”Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030” og gør rede for 

fremdrift i fire væsentlige indsatsområder:

1. Organisering

2. Energibesparelser og effektiv energianvendelse

3. Fremme af vedvarende energi

4. Nedbringelse af CO2-udledning i kommunen som geografisk grænse.

Evalueringsrapporten konkluderer følgende:

 At andelen af vedvarende energi i kommunen er steget fra 18,3 % i 2010 til 31 % 

i december 2015.

 At kommunens samlede CO2-besparelse i december 2015 er opgjort til 82.550 

ton sammenlignet med 16.730 ton CO2-besparelse i 2010. Dette svarer til en 

reduktion af kommunens CO2-besparelse fra 3,0 % i 2010 til 15,9 % i 2015.

Ved at sammenligne Frederikshavn kommunes indsats med statens indsats inden for det 

samme område viser det sig, at:

 I 2015 var andelen af vedvarende energi i Danmark på 21,53 % af det samlede 

energiforbrug og i Frederikshavn kommune på 31 % af det samlede 

energiforbrug.
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 I 2015 var Danmarks nøgletal for CO2-udledning på 213,07 ton pr. produceret 

GWh energi. Frederikshavn kommunes nøgletal i det samme år var 190,17 ton 

CO2 pr. produceret GWh energi.            

Evaluering af Strategiplan for vedvarende energi 2030 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at byrådet

 Godkender førsteårsevalueringen af kommunens ”Handlingsplan for Vedvarende 

Energi 2030

 Tager Evalueringsrapportens korrigerede handlinger og konklusion til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

5. Bilag 1 til Evalueringsplan (1308077 - GEO-2015-21263)
6. Bilag 2 til Evalueringsplan (1310776 - GEO-2015-21263)
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4 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager 

og Karsten Drastrup. I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Kort - Lerstien (1335474 - GEO-2016-02027)



Frederikshavn Byråd - 29-06-2016 19:00 Side 12 af 51

5 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.
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Beslutninger:
Brian Kjær forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag
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6 (Åben) Udpegning af underskriftsbemyndigede - Kommunal 
garantistillelse for beboerindskudslån
Sags ID: EMN-2014-01437

Sagsbehandler: Gitte Kaasing Trolle Munk

Ansvarligt center: Borgerservice og Bibliotek

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Jf. lånebekendtgørelsens § 11, stk. 3, har byrådet mulighed for at delegere kompetencen 

til at underskrive garantierklæringer på lån, som en boligsøgende optager i pengeinstitut 

til betaling af indskud i en bolig efter reglerne i Boligstøttelovens § 59.

Af hensyn til en hurtig og effektiv sagsbehandling er det praktisk, at der gives en sådan 

underskriftsbemyndigelse til medarbejdere i Borgerservice, hvilket byrådet tidligere har 

givet til et antal medarbejdere.

Center for Bibliotek og Borgerservice har haft af- og tilgang af medarbejdere, og det giver 

behov for, at der udpeges andre medarbejdere som underskriftsbemyndigede.

Indstilling

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at der meddeles 

underskriftsbemyndigelse til på kommunens vegne at afgive garantierklæring for 

beboerindskudslån til følgende ansatte:

 Sofie Synnestvedt Olsen

 Gitte Kaasing Trolle Munk

 Inger Marie Lund

 Tove Jensen

 Maren Christiansen 

 Nina Rønnest Clausen

 Birgitte Lyng Siglev

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag
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7 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Frh Havn Årsrapport 2015 (1335203 - EMN-2016-01521)
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8 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1331344 - EMN-2016-01480)
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9 (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:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
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.

Beslutninger:
Budgetopfølgningen tages til efterretning.

De bevillingsmæssige ændringer godkendes.

Økonomiudvalgets anbefalinger godkendes med den bemærkning, at Børne- og 

Ungdomsudvalget får en yderligere frist til den 28. september 2016 til at fremlægge en 

plan for Økonomiudvalget.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.



Frederikshavn Byråd - 29-06-2016 19:00 Side 23 af 51

Bilag

 Budgetopfølgning 30. april 2016 - Frederikshavn Kommune (1321897 -
EMN-2015-01498)
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10 (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.
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Indstilling
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.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
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.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets anbefalinger til indstillingens punkt 3 kom til afstemning.

For stemte 21:

Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole 

Rørbæk Jensen (A), Steen Jensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth 

Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram 

Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), 

Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen 

(DF), Poul Sørensen (DF), Jens Iver Hansen (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 10:

Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle 

Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule 

Jensen (V), Jytte Høyrup (V),

Økonomiudvalgets anbefalinger blev vedtaget.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
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 BDO_Notat vedr Analyse af driften i SKFC_JAN_290116 (1237070 -
EMN-2015-01525)

 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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11 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
ÆR/HR/KFU/PMU/SOU/TU/SUU/IR/FOU/ØU/BUU/DU/AMU/BR

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under overskriften 
Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal sikre, at 
borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Integrationsrådet Dato: 11-05-2016
Integrationsrådet tiltræder forslaget om integrationspolitikken og støtter organiseringen af 

netværksorganisationen med følgende bemærkninger:

1. Ros til politikken, der er velbeskrevet og dækkende. Politikken bibeholder det 

positive syn på integration, der ligeledes var fremtrædende i den tidligere 

integrationspolitik. Det er positivt med klare service- og kvalitetsmål i forhold til 
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realiseringen af de politiske visioner og udviklingsmål. 

2. Det arbejdsmarkedsrettede fokus er meget styrende i politikken. Der mangler lidt 

integrationspolitik for alle i kommunen – også danskerne. Alt fokus er på dem, 

der kommer og ikke på dem, der bor her. Det skal i det overordnede formål 

fremgå, at alle har udbytte af integrationen – ikke kun integrationsborgerne. Det 

kan fx illustreres med flere positive historier.

3. Det skal fremgå, at det er givende for hele samfundet. Integrationspolitikken har 

også til formål at understøtte den gensidige positive udvikling i lokal samfundet.

4. Det skal i politikken fremgå, at Integrationsrådet skal præsenteres for den 

integrationsplan, der fungerer som kommunens plan for, hvordan 

integrationspolitikkens vision og kvalitetsmål indfries. 

5. I forhold til organiseringen af netværksorganisationen blev der fremlagt et ønske 

om, at der er en tydelige kommunikationskanal fra frontpersonalet til lederforum 

og styregruppe.

Ida Skov tiltræder høringssvaret med følgende 2 mindretalsbemærkninger:

1. Arbejdsmarkedspolitik

Kommunen skal forsøge at få en lokal trepartsaftale mellem det lokale erhvervsliv, 

kommunen og den lokale fagbevægelse, således at fagbevægelsen inddrages i en 

godkendelsesprocedure, og således at arbejdsgiverne forpligter sig til ud over 

praktikpladser o.l. for dem gratis tilbud, at skaffe noget ordinært arbejde.

Begrundelse: Det vil kunne modvirke løndumpning og mulighed for fortrængning af andre 

fra arbejdsmarkedet.  Begge dele skaber misundelse og modvilje mod udlændinge og 

hæmmer derved integrationen. 

2. Sundhedspolitik

Frederikshavn Kommune tilskynder flygtninge til, at få et sundhedstjek, inden de starter 

på arbejdsmarkedet.

Begrundelse: Når flygtninge fremover skal i forbindelse med arbejdsmarkedet straks, de 

er kommet til kommunen, vil det være risikabelt at undlade et sundhedstjek. Der kan 

være fare for smitsom tuberkulose, som ellers er udryddet i Danmark og ikke længere er 

omfattet af vaccinationsprogram. 

Der er mange flygtninge, der pga. de traumatiske oplevelser, mange af dem har været 

ude for i krigszoner og under flugt, har pådraget sig forskellige psykiske eller fysiske 

skader, som vil kunne få ulykkelige udslag, hvis det ikke opdages og behandles inden de 

starter på en arbejdsplads.
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Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Timur Shah, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og
Steen Møller Andersen.

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Folkeoplysningsudvalget foreslår, at man i sidste afsnit s.3/3 i ”Kommissorium for 

styregruppen” for at inkludere alle foreninger, udelader navne på specifikke foreninger. 

Udvalget har ikke yderligere kommentarer. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Lars Oldager kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes behandlet i 
AMU inden byrådsbehandlingen.

Supplerende sagsfremstilling 6. juni 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget
Integrationspolitikken er tilrettet i forlængelse af de indkomne høringssvar. 
Administrationen er ikke bekendt med DF’s ændringsforslag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
1.  drøfter og godkender den tilrettede Integrationspolitik og 
2.  fremsender Integrationspolitikken til byrådets godkendelse

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Et flertal i udvalget godkender indstillingen. 
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling – Frederikshavn Byråd – 29. juni 2016

DF har følgende ændringsforslag:
Ændringsforslag 1 til Integrationspolitik fra Dansk Folkeparti. ( Ændringer markeret 
med understregning.)

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende og 
relevante visioner og udviklingsmål,fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere med 
flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, 
opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og fritidslivet og oplever et 
tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge - og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for
deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske,

arbejdsmæssige, sociale, (religiøse fjernes) og kulturelle liv.
 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt.
 at integration indbefatter rettigheder, pligter og ansvar for alle parter.
 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer
 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere

bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens
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integrationsindsats.
 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, så som fagcentre, kontraktstyrede 
enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag iforhold tilkulturel dannelse med indsigt i 
dansk kultur

 at den kommunale indsats sikrer en solid kommunal antiradikaliserings strategi
 at den kommunale indsats skal forsøge at forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter, og tiltag der hindrer opståen af parallelsamfund.
 at den kommunale indsats sikre at anden kommunal støtte til foreninger 

udelukkende anvendes til det ansøgte formål, og at støtten ikke misbruges til 
skjult religionsundervisning, som f.eks. koran-skoler  o.l.

Ændringsforslag 2 til integrationspolitik fra Dansk Folkeparti.

Bolig og bosætning (nyt afsnit 4)

 Vi vil i Frederikshavns kommune, efterkomme reglerne om boligtilbud  til 
flygtninge, dog sidestilles flygtninge i Frederikshavns kommune, med byens 
borgere i denne sammenhæng.

 Dette udmøntes således, at flygtninge  indplaceres i boligkøen på samme vilkår  
som alle andre.

 At der iboligområde  maks må være 25 % flygtninge  i et boligområde,  endda  
helt ned  på blok- og opgangsniveau på maks 20 % flygtninge.

Dette skal ikke være en frivillig ordning for de almene boligforeninger. som det er på 
nuværende tidspunkt.

Formålet er at undgå ghettodannelser og opståen af parallel samfund i de enkelte 
boligområder.

Ændringsforslag 3 til Integrationspolitik fra Dansk Folkeparti. Skole og fritid - (nyt 
afsnit)

 Vi vil i Frederikshavns kommune sikre flygtningebørnenes uddannelse .
 Vi vil sikre at flygtningebørnene har de fornødne dansk kundskaber inden de 

visiteres ud i den alm. Danske folkeskole.
 Dette gør vi ved, at uddanne dem på modtagecentret og først sende dem ud, når 

tilstrækkelige dansk kundskaber er opnået, således at de ikke forringer 
undervisningen for de danske elever, og er selv i stand til at få et godt og 
produktivt udbytte af den danske folkeskole

Beslutninger:
Dansk Folkeparti trak deres forslag.

Integrationspolitikken blev vedtaget.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
 Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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12 (Åben) Ændring af Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes 
byråd
Sags ID: EMN-2016-01572

Sagsbehandler: Peter Høeg Juhl Carton

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd foreslås ændret som følge af forslag om 

overførsel af den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration 

samt bevilling overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens 

Kørselskontor, der hidtil har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al 

øvrig kørsel.

I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle 

kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig 

service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af 

kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver 

vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor 

pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole, 

dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er 

variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og 

årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration 

og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og 

Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal 

være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og 

taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart. 

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen 

ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration. 

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og 

gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret 

har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt 

samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. 
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Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 

Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og 

optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne 

og i opland.

Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen 

af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil 

varetages ved intern fakturering.

Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor 

Frederikshavn Byråd at beslutte at ændre i styrelsesvedtægt for Frederikshavn 

Kommunes Byråd, hvor ressortområderne kollektiv trafik, samt taxa- og rutekørsel flyttes 

fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Ændringer fremgår af vedlagte bilag (overstregede foreslås slettet og gule fremhævelser 

foreslås tilføjet).

Såfremt ændringer vedtages på byrådsmødet den 29. juni samt 31. august vil den nye 

styrelsesvedtægt træde i kraft pr. 1. september 2016.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender overførsel af kollektiv trafik, samt taxa- og 

rutekørsel fra Plan- & Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, således at 

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd tilpasses herefter. 

Såfremt ændringerne godkendes, sendes sagen til 2. behandling på næstkommende 

møde i Byrådet i henhold til Styrelsesvedtægtens § 24.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Styrelsesvedtægt i tabeller - Kollektiv trafik og taxakørsel (1339844 -
EMN-2016-01572)
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13 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/SUU/BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en værdighedspolitik 

for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget besluttede den 3. februar 2016, at 

invitere til fælles dialogmøde mellem Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og 

Socialudvalget med henblik på at drøfte den nærmere proces samt indhold i 

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet 

nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for 

Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til at formulere et 

udkast til værdighedspolitikken.

Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget til drøftelse og med anmodning om, at det sendes til høring i 

Ældrerådet og Handicaprådet samt udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center 

MED Social- og Sundhedsmyndighed.

Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og politik på 

området

Formålet med loven om kommunale værdighedspolitikker er at sikre, at en værdig pleje 

og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som 

den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. 

Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan kommunens ældrepleje 

kan understøtte følgende områder:

 Livskvalitet

 Selvbestemmelse

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 Mad og ernæring

 En værdig død

Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de 

overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også have 

værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de årlige 
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kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og 

kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86. Omvendt kan 

værdighedspolitikken således også med fordel ses i sammenhæng med 

kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de årlige kvalitetsstandarder.

Inden for social-og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at "Den, der kan 

selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende antagelse om, at det er 

forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte menneske i at kunne klare tingene 

selv så længe og så godt som muligt. Med denne tilgang sørger kommunen også for, at 

der er ressourcer til at støtte de borgere, der ikke kan selv. 

Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en værdighedspolitik for 

ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås værdighed grundlæggende som 

individuelt og afhængigt af det enkelte menneskes behov og liv. Værdighed handler ud 

fra arbejdsgruppens optik kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For 

kommunens medarbejdere handler det om adfærden og tilgangen til, hvordan vi arbejder 

med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også forventninger og 

sikring af medarbejdernes personlige og professionelle kompetencer, for at understøtte 

en høj kvalitet i ældreplejen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen

 Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til 

udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED Social- og 

Sundhedsmyndighed.

Indstilling til Socialudvalget den 1. juni 2016 og Sundhedsudvalget den 7. juni 2016
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for 
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til ministeriet til 
Byrådets godkendelse 

 der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at udmønte 
indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret handleplan som drøftes med 
rådene

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en 
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.

Udvalg: CenterMED, Center for Sundhed og Pleje  Dato:23-05-2016
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er 
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da 
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et 
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-06-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 07-06-2016
Værdighedspolitikken anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-2016-
00170)

 Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 
2016 (1327328 - EMN-2016-00170)
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14 (Åben) Henvendelse fra SF vedrørende elektrificering af strækningen 
Aalborg - Frederikshavn
Sags ID: EMN-2016-01488

Sagsbehandler: Nicklas Bille Hansen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen (SF) har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden.

Venstreregeringen har angrebet elektrificeringen af strækningen Ålborg - Frederikshavn 
og foreslået den skrottet fra Togfonden, som er et kollektivt transportforlig indgået mellem 
den daværende S-SF-R - regering og EL samt DF.

SF foreslår, at byrådet henvender sig til Venstregeringen og opfordrer den til at fastholde 
elektrificeringen af strækningen mellem Ålborg og Frederikshavn. 

Regeringen har ved flere lejligheder italesat behovet for at tilgodese yderområderne, og 
derfor hænger det ikke sammen at afkoble Vendsyssel fra elektrificeringen af 
jernbanenettet og dermed besværliggøre transportmulighederne til landsdelen.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Følgende henvendelse fremsendes til regeringen:

Byrådet har forståelse for, at der har måttet prioriteres i projekterne i den 

underfinansierede togfond, som den tidligere regering oprettede.

Vi ønsker at elektrificering af togstrækningen mellem Frederikshavn og Aalborg 

prioriteres højt, da det er helt centralt for infrastrukturen i Vendsyssel og dermed at vi ikke 

hægtes af tognettet. 

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag
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15 (Lukket) Salg af Ørnevej Skole
Sags ID: GEO-2016-01830

Offentlig titel: Salg af Ørnevej Skole
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har modtaget købstilbud fra Frederikshavn Boligforening på 

Ørnevejens Skole. Boligforeningens brev af 7. juni 2016 med skitser vedlægges. Som det 

fremgår af købstilbuddet, ønsker boligforeningen at benytte ejendommen til boligformål, 

idet eksisterende bygning bygges om til ca. 35 almene familieboliger, og der opføres 

nybyggeri af 20 almene familieboliger i punkthus. I kommende projektlokalplan, som 

boligforeningen udarbejder, medtages yderligere areal til eventuelt nyt punkthus med 20 

boliger. Overtagelse forventes at ske, når skema B er godkendt, hvilket formentlig sker i 

2017.

Boligforeningen byder 23.187.500 kr. for bygninger og jordareal. Det forudsættes i 

købstilbuddet, at der reserveres op til 2.000.000 kr. til eventuelle uforudseelige 

bygningsmæssige skader, svigt og miljøudgifter, som ikke fremgår af eksisterende 

bygningsvurderinger og rapporter.

Der er tale om et jordareal på ca. 16.000 m2. Det grønne område mod Barfredsvej er ikke 

omfattet af købstilbuddet. Det er aftalt mellem parterne, at tidligere SFO-bygning Ørnevej 

3A kan indgå i handelen uden merpris, hvis kommunen ikke selv vil bruge bygningen. 

Endvidere er aftalt, at den præcise udformning af grunden, der afhændes, fastlægges i 

forbindelse med udstykning. 

Ørnevejens Skole og de omkringliggende friarealer er en del af et større 

udviklingsområde omkring Frederikshavn midtby. Der er et ønske om at skabe nye, 

attraktive boliger og rekreative arealer. I ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby” 

lægges op til, at skolen benyttes til boligformål, så boligforeningens projekt stemmer fuldt 

ud overens med de strategiske overvejelser for området. 

Ørnevejens Skole er opført i 1915 og ligger midt i Frederikshavn på en attraktiv placering, 

få meter fra centrum. Siden 2011 har bygningen ikke været anvendt som skole, idet 

Frederikshavn Kommune opførte Nordstjerneskolen. Efter knap 100 år som byskole 

åbnes der nu op for, at en af byens mest markante bygninger kan få en ny anvendelse og 

være en del af bybilledet de næste 100 år.
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Økonomiske konsekvenser

Ved salg til boligforeningen giver dette følgende økonomi:

Engangsbeløb

Købesum indtægt -23.187.500 kr.

Landinspektør m.m., overslag 200.000 kr.

Tomgangsdrift 2013-2017 3.770.000 kr.

Likviditetsoverskud -19.217.500 kr.

Sparet drift pr. år fra 2017

Årlig tomgangsudgift 525.000 kr.

Der reserveres 2.000.000 kr. til større og uforudsete mangler på eksisterende bygninger. 

Beløbet tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme, hvorfra eventuelle udgifter 

finansieres. 

En forudsætning for boligforeningens køb er, at kommunen afsætter midler til 

grundkapitalindskud på 11.000.223 kr., jf. købstilbud. Dette vil senere blive fremlagt i en 

separat sag.

Der kommer yderligere driftsudgifter inden overtagelsen. 

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende, at:

 Bygninger med tilhørende areal som ønsket sælges til Frederikshavn 

Boligforening for 23.187.500 kr. heraf afsættes der rådighedsbeløb for indskud i 

landsbyggefonden på 11.000.223 kr.

 Salget sker bl.a. på vilkår, at køber overtager som beset og uden ansvar for 

sælger. Dog sådan, at kommunen i tilfælde af større og uforudsete mangler på 

eksisterende bygninger kan give køber nedslag på max. 2.000.000 kr. for skader, 

svigt og miljøudgifter, som ikke fremgår af eksisterende bygningsvurderinger og 

rapporter efter nærmere aftale

 De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2017 – 2020

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.
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Bilag

 Ørnevej Skole - Frederikshavn Boligforenings endelige købstilbud på 
ejendommen (1337533 - GEO-2016-01830)
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16 (Lukket) Salg af areal på Sæby Havn
Sags ID: GEO-2015-22878

Offentlig titel: Salg af areal på Sæby Havn
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 22-04-2015 at ville afhænde areal på Sæby Havn, der 

er udlejet til Sæby Værft ApS (i følgende benævnt værftet) til værftet, såfremt 

Statsforvaltningen ville give samtykke til undladelse af offentligt udbud. Denne tilladelse 

gav Statsforvaltningen den 15-01-2016, hvorefter en ejendomsmægler har vurderet 

arealets pris til at være 950.000 kr. + moms. Arealet er ca. 1.000 m2 efter fradrag af den 

tidligere redningsstation, der er solgt, og parkeringsareal ved redningsstationen, som 

kommunen beholder. Det lejede areal er indkredset med rødt på vedhæftede luftfoto 

(redningsstationen er benævnt matr.nr. 227c, og parkeringsarealet ligger øst for denne). 

Ejendomscenteret har modtaget underskrevet købsaftale fra værftet. Købsaftalen er 

underskrevet med forbehold om, at værftet kan opføre ny bygning på 600 m2 på det i 

lokalplanen angivne byggefelt. Det vurderes, at det er muligt at opføre en sådan bygning 

på arealet. 

Økonomiske konsekvenser

Ved salg til værftet giver dette følgende økonomi ekskl. moms:

Engangsbeløb

Købesum, indtægt 950.000 kr.

Mæglersalær m.m., overslag 50.000 kr.

Likviditetsoverskud 900.000 kr.

Drift

Mistet lejeindtægt fra værftet pr. år 

(2016-priser) ca. 66.000 kr.

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende, at: 

 Arealet sælges til Sæby Værft ApS for 950.000 kr. + moms

 Der frigives et rådighedsbeløb på netto –900.000 kr.

 Der gives en tillægsbevilling på 33.000 kr. i 2016 og 66.000 i de efterfølgende år 

til Sæby Havn finansieret af likvide midler
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag

 Sæby Værft - Luftfoto bilag ØU og byråd (1333552 - GEO-2015-
22878)
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17 (Lukket) Salg af vejareal Vinkelvej samt køb af ubebygget grund Niels 
Mørchs Gade 17
Sags ID: GEO-2016-00683

Offentlig titel: Salg af vejareal Vinkelvej samt køb af ubebygget grund Niels 
Mørchs Gade 17
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med renovering af Bakkegården og Vinkelgården har Frederikshavn 

Boligforening brug for parkeringsarealer m.m. og har derfor afleveret købstilbud på en del 

af vejarealet Vinkelvej. Som købesum tilbyder boligforeningen at afhænde grunden Niels 

Mørchs Gade 17 med værdi på 1,9 mio. kr. til kommunen. Boligforeningens brev er 

vedlagt. 

Boligforeningen vil overtage vej og parkeringsarealer med forpligtelsen, at vejen fortsat er 

åben for offentlig trafik, og at boligforeningen overtager drift og vedligeholdelse af vejen. 

Boligforeningen foreslår magelæg. Dette er dog ikke nødvendigt, da kommunen gerne 

må afhænde vejarealet, da det er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. 

Vinkelvej

Der er tale om et ca. 1.500 m2 stort areal, der er udlagt som offentlig vej og indeholder 

parkeringspladser. Teknisk Udvalg har den 11-04-2016 godkendt at iværksætte 

nedklassificering af Vinkelvej fra offentlig vej til privat fællesvej. 

Niels Mørchs Gade 17

Grunden er 2.028 m2 og kan ifølge lokalplan FRE.B.15.14.01 anvendes til 

helårsbeboelse. Grunden må ikke udstykkes yderligere. Boligforeningen har grunden til 

salg for 2 mio. kr. ekskl. moms med en bogført værdi på 1,9 mio. kr. Ved køb af grunden 

får kommunen en byudviklingsmulighed. 

Økonomiske konsekvenser

Ved at indgå nævnte handler med boligforeningen giver dette følgende økonomi:

Købesum Vinkelvej, indtægt -1.900.000 kr.

Landinspektør, skøde m.m., overslag 50.000 kr.

Købesum Niels Mørchs Gade 17, udgift 1.900.000 kr.

Nettoudgift 50.000 kr.

Indtægt på netto 1.850.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2017 
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Udgift til køb på 1.900.000 kr. fragår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2017 

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at 

godkende, at:

 Del af Vinkelvej afhændes til Frederikshavn Boligforening for 1.900.000 kr.

 Kommunen erhverver grunden Niels Mørchs Gade 17 for 1.900.000 kr.

 Udgift på 50.000 kr. afholdes af budgetterede midler til salg af ejendomme i 2017 

 Der frigives et rådighedsbeløb på netto 50.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Vinkelvej og Niels Mørchs Gade 17 - oversigtskort (1335605 - GEO-
2016-00683)

 Niels Mørchs Gade 17-Vinkelvej - Fr.havn Boligforenings ansøgning om 
magelæg (1296901 - GEO-2016-00683)
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18 (Lukket) Salg af mindre areal ved Havbakken i Frederikshavn.
Sags ID: GEO-2015-22909

Offentlig titel: Salg af mindre areal ved Havbakken i Frederikshavn.
Sagsbehandler: Tove Karlsen
Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Naboen til ejendommen beliggende Havbakken 9, Frederikshavn har forespurgt om 

muligheden for at erhverve den omhandlende ejendom. Havbakken 9 er en matrikel på 

167 m2, hvorpå forsyningen har en pumpestation, samtidig findes der en del 

forsyningsledninger på tværs af arealet.

Nabo ønsker at arealet tillægges sin ejendom for derved at sikre sig at arealet 

vedligeholdes efter naboens ønske, og tillægges til eget brug. Ved at arealoverføre det 

pågældende areal giver der mulighed for yderligere bebyggelse.

Forsyningen ønsker at beholde et mindre areal, men har ingen indvendinger mod at 

udenomsarealet på ca. 100 m2 afhændes til ejeren af ejendommen Havbakken 7. Som 

information kan det oplyses at områdeprisen i det pågældende område efter den 

offentlige vurdering er 340 kr. pr. m2.

Indstilling
Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at arealet 

sælges efter de i tidligere sag forelagte principper for salg af mindre arealer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Det anbefales, at arealet afhændes til en pris af 340 kr. pr. m2.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag
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 Havbakken 9 - grundareal markeret med rødt (1332623 - GEO-2015-
22909)
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19 (Lukket) Ansættelse af direktør
Sags ID: EMN-2016-01647

Offentlig titel: Personalesag
Sagsbehandler: Mikael Jentsch

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Stillingen som direktør med ansvar for Økonomi, Personale og Ejendomscenter har været 

opslået. 

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget i alt én ansøgning. 

Ansættelsesudvalget har vurderet den indkaldte ansøger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, på vegne af et enigt ansættelsesudvalg, at 

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at John Kristensen

ansættes som direktør i Frederikshavn Kommune pr. 1. juli 2016. 

Ansættelsen vil ske på kontrakt vilkår. 

Der indledes efterfølgende forhandling med den forhandlingsberettigede organisation, 

med henblik på fastlæggelse af de endelige ansættelsesvilkår.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-06-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Anders Brandt Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup. 
I stedet mødte Steen Jensen, Poul Sørensen og Jens Iver Hansen.

Bilag
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