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1 (Åben) Økonomiske scenarier for ny svømmehal i Skagen
Sags ID: EMN-2016-03289

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med salg af Hedebo Skolen i Skagen er der af køber udarbejdet et 

skitseprojekt for opførelse af en ny svømmehal placeret på arealet ved den centrale 

rundkørsel ved indkørslen til Skagen.

I dag varetages svømmehalsdriften i Skagen af Skagen Kultur- og Fritidscenter på 

Kirkevej 19.

Som en indgang til at vurdere den fremtidige svømmehalsdrift i Skagen er der set på 3 

scenarier for drift af svømmehal i Skagen:

Scenarie 1:

Skagen Kultur- og Fritidscenter, herefter SKFC, fortsætter med samme koncept som i 

dag. Dvs. med svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning.

Scenarie 2:

SKFC nedlægges – både svømmehal, idrætshal, køkken og værelsesudlejning – og 

svømmehalsdelen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet. Der er ikke i det 

foreliggende materiale inddraget overvejelser i forhold til hvad der skal ske med de øvrige 

aktiviteter i SKFC i tilfælde af at hele anlægget lukkes. Det vil først ske i en eventuel 

efterfølgende analyse, hvor der udover de økonomiske forhold også inddrages 

indholdsmæssige aspekter.

Scenarie 3:

Svømmehallen flyttes til ”Lille Skagen” på Hedeboarealet, mens resten af den nuværende 

SKFC anlæg fortsætter uændret på den nuværende adresse på Kirkevej 19, 9990 

Skagen.

Der er tilknyttet et notat til sagen – ”Notat: Økonomiske scenarier for ny svømmehal i 

Skagen” – der nærmere beskriver de 3 scenarier og deres forudsætninger.

Derudover er der tilknyttet bilag – ”Analyse af økonomi omkring SKFC” – som i detaljer 

beskriver de økonomiske modeller, der ligger til grund for de 3 scenarier.

I sammenligningen af de 3 scenarier er det forudsat at driftsudgifterne i en ny svømmehal 

på Hedebo har samme størrelse som driftsudgifterne har i svømmehallen i SKFC i dag. 

Den økonomiske sammenligning af de 3 scenarier viser, at under de opstillede 

forudsætninger er scenarie 1 det billigste.
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Især forudsætninger for scenarie 2 – nedlæggelse af hele det eksisterende anlæg – vil 

kræve en større indholdsmæssig analyse, hvis dette scenarie ønskes undersøgt 

nærmere. Der kan her kort peges på forhold som:

 Behovet for yderligere kapacitet på idrætshal

 Løsning af spørgsmålet med overnatningerne i dag i SKFC

 Øget åbningstid i den nye svømmehal – med et niveau som i dag findes i 

Frederikshavn og Sæby svømmehaller

 Løsning af spørgsmålet om de arrangementer der i dag afvikles i SKFC

Løsning af disse forhold vil alle føre til øgede udgifter, som gør scenarie 2 dyrere og 

dermed gør udgiftsforskellen til scenarie 1 større. Direktionen foreslår derfor, at der ikke 

arbejdes videre med scenarie 2 og dermed, at idrætshaller, køkken og 

overnatningsfaciliteter som minimum fortsat består i det eksisterende SKFC anlæg.

Dermed står der et valg mellem scenarie 1 og scenarie 3 tilbage.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget, af hensyn til de økonomiske 

konsekvenser, vælger scenarie 1 for fremtidig svømmehalsdrift.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Økonomiudvalgets flertal tiltræder indstillingens scenarie 1.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) begærer sagen i byrådet.

Beslutninger:
Venstre fremsatte følgende forslag til afstemning: 

Der arbejdes videre med muligheden for at etablere en ny svømmehal i Skagen, 

herunder forskellige samarbejdsmodeller. Der nedsættes en projektgruppe, hvor 

brugerne er repræsenteret.

For stemte 11:

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), Lisbeth Erlandsen (V), Karsten Drastrup (DF).

Imod stemte 19:

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

Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), Steen Jensen (A), 

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

Renate Weilov (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), 

Ida Skov (Ø), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF).

Undlod 1: Peter E. Nielsen (C).
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Venstres forslag blev ikke vedtaget.

Derefter kom Økonomiudvalgets flertalsindstilling til afstemning.

For stemte 19:

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

Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), Steen Jensen (A), 

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

Renate Weilov (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), 

Ida Skov (Ø), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF).

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), Lisbeth Erlandsen (V).

Undlod 2:

Peter E. Nielsen (C), Karsten Drastrup (DF).

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev vedtaget.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Bilag til byrådsmøde - Notat - økonomiske scenarier for svømmehal i 
Skagen (1745932 - EMN-2016-03289)

 Bilag til byrådsmøde - Analyse af økonomi omkring SKFC.xlsx 
(1745931 - EMN-2016-03289)

 Skagen Kultur- og Fritidscenter - opførelse af ny svømmehal og 
kommunal deponering i forbindelse hermed - notat fra BDO (1745625 
- EMN-2016-03289)
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2 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter - ansøgning om lån
Sags ID: EMN-2016-03188

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Den erhvervsdrivende Fond, Skagen Kultur- og Fritidscenter, i det følgende SKFC, har i 

mail af 6. december 2016 fremsendt ansøgning om lån til energibesparende 

investeringer.

Der søges om lån til følgende formål:

- Vandbehandlingsanlæg, 4.774.800 kr.

- Termotæppe til 2 små bassiner, 239.000 kr.

- Urinaler uden vand, 32.400 kr.

- Vandhaner og toiletter, 88.800 kr.

I alt søges der om et lån på 5.135.000 kr. I bilag til sagen, ”Bilag til ansøgning om lån til 

energibesparende investeringer”, beskrives de enkelte investeringer i detaljer. I bilagene, 

13398 – Notat vedr. energioptimering af SKFC og 13398 – Energimærke for Skagen 

Kultur- og Fritidscenter, har det rådgivende ingeniørfirma, Brix og Kemp, foretaget en 

vurdering af energibesparelsen i investeringerne. SKFC vurderer, at energibesparelsen 

årligt udgør 210.000 kr. – svarende til en besparelse på energiudgifterne på 30% i forhold 

til niveauet i dag. Dermed anlægger SKFC en mere forsigtig vurdering af 

besparelsespotentialet end Brix og Kemp. 

SKFC søger om en kommunegaranti til at optage lån i Kommunekredit eller alternativt et 

rentefri kommunelån, der afdrages over 25 år – svarende til investeringernes 

tilbagebetalingstid.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet ansøgning om lån til samme formål på møde 

den 22. juni 2016. Ansøgning om lån til de 4 ovennævnte formål blev ikke imødekommet, 

men blev udskudt til der er en afklaring af om de nævnte investeringer er låneberettigede 

formål. Denne afklaring er ikke opnået, idet Social- og Indenrigsministeriet endnu ikke har 

svaret på Frederikshavn Kommunes henvendelse om spørgsmålet. Det er BDO’s, 

kommunens revision’s, holdning, at de overnævnte investeringer ikke er omfattet af 

lånebekendtgørelsens regler og den fortolkning af regelsættet som praktiseres i dag, og 

dermed ikke er låneberettigede udgifter. Der vil derfor skulle deponeres det tilsvarende 

beløb i tilfælde af, at der gives en kommunegaranti til lånet. En eventuel deponering 

frigives med 1/25 de kommende 25 år. Renterne frigives løbende.



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 7 af 43

SKFC gør opmærksom på, at svømmehallen ikke kan leve op til de nye krav til 

vandkvaliteten, som træder i kraft den 1. juli 2017, hvis ikke der investeres i det nye 

vandbehandlingsanlæg. SKFC har igennem længere tid været i forhandling med Jysk 

Svømmebads-Teknik om levering af et nyt vandbehandlingsanlæg. På grund af lang 

leveringstid og det forhold af flere andre svømmehaller også har brug for nye 

vandbehandlingsanlæg har SKFC behov for en hurtig afklaring.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 drøfte om man ønsker at imødekomme ansøgningen fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter

 Skagen Kultur- og Fritidscenter får en kommunal garanti for et 25 årligt lån i kredit 

på 5.135.000 kr., såfremt man beslutter, at imødekomme ansøgningen

 Frederikshavn Kommune deponerer 5.135.000 kr. i overensstemmelse med 

revisionens vurdering, og herefter afventer Social- og Indenrigsministeriets svar.

 der indarbejdes en frigivelse af deponeringen fra budget 2018 på 205.400 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Økonomiudvalgets flertal tiltræder at imødekomme ansøgningen og foretage en 

tilsvarende deponering. Hvis der opnås positivt tilsagn fra Staten frigøres deponeringen. 

Denne beslutning forudsætter, at Skagen Kultur- og Fritidscenter anmodes om, sammen 

med den kommunale administration, at udarbejde et overblik over hvordan 

svømmehallen kan udvikles og opgraderes.

Jytte Høyrup (V) og Jens Ole Jensen (V) kan ikke imødekomme ansøgningen.

Beslutninger:
Økonomiudvalgets flertalsindstilling kom til afstemning.

For stemte 21:

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

Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), Steen Jensen (A), 

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

Renate Weilov (A), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), 

Ida Skov (Ø), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), 

Karsten Drastrup (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), Lisbeth Erlandsen (V).

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev vedtaget.
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Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Låneansøgning-5.133.800 kr (1740958 - EMN-2016-03188)
 Bilag til låneansøgning-5.133.800 kr.-v2 (1740957 - EMN-2016-

03188)
 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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3 (Åben) Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01 dagligvarebutik Chr. X´s Vej 
51, Skagen
Sags ID: GEO-2015-21315

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
På baggrund af udvalgets behandling af principiel forespørgsel samt indkomne 

synspunkter i foroffentlighedsfasen om udvidelsen af Skagens bymidte, fremlægger 

Center for Teknik & Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg 15.12 til 

Kommuneplanen, der skal gøre det muligt at opføre en ny dagligvarebutik på 1500 m2 på 

Chr. X´s Vej 47 – 59A i Skagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, samt forslag til 

kommuneplantillæg 15.12 udsendes til offentlig debat i 8 uger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.12_24. nov. 2016_Bilag til PMU 
6. dec. 2016 (1732846 - GEO-2015-21315)

- Forslag til lokalplan SKA.C.03.10.01, bilag til Plan- og 
Miljøudvalgsmøde den 6. dec. 2016_24.11.2016 (1733275 - GEO-
2015-21315)
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4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.O.15.09.01, Rådhusparken i 
Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-01935

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE. O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen, der skal skabe mulighed for en omdannelse af Rådhusparken i 

Frederikshavn har i perioden fra den 29. juni til den 31. august 2016 været fremlagt til 

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

refereret og kommenteret i det indsigelsesnotat, der er vedlagt dagsordenen som bilag.

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

byrådet, at lokalplan FRE.O.15.09.01 og det tilhørende tillæg nr. 15.29 til 

kommuneplanen vedtages, med de ændringer der fremgår af indsigelsesnotatet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalget anbefaler, at rådhuspladsens indretning ses i sammenhæng hermed.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken i 
Frederikshavn, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1730623 - GEO-2016-
01935)

 Lokalplan FRE.O.15.09.01 Rådhusparken, bilag til Plan- og 
Miljøudvalgsmøde 6. december 2016 (1731201 - GEO-2016-01935)

 Kommuneplantillæg 15.29, bilag til PMU 6. dec. 2016 (1731223 - GEO-
2016-01935)
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5 (Åben) Forslag til tillæg nr 11 til Frederikshavn Kommunes 
Spildevandsplan - Separering af område ved Mette Billes Vej mv
Sags ID: GEO-2016-03257

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Med nærværende tillæg til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet for et 

område ved Mette Billes Vej, og en ejendom på Stenstrupsgade fra fælleskloak (hvor 

regn- og spildevand afledes i samme ledningssystem) til separatkloak (hvor regn- og 

spildevand afledes til hvert sit ledningssystem).

I området findes ældre nedslidte kloakanlæg med driftsmæssige problemer. 

Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet 

udledningen af forurenende stoffer reduceres, herunder næringsstoffer, organisk stof, 

bakterier og virus. 

Kloaksepareringen medfører et fald i udledning af organisk stof på 35 %, 50 % for 

kvælstof og 35 % for fosfor fra området.

Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i 

separate systemer.

Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres 

i forhold til en forøget regnintensitet.

Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret 

spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt 

mere stabil anlægsstyring.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen 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. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 

2012-2016 udsendes i offentlig debat.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

- Forslag til spildevandsplantillæg nr. 11 - Separering af Mette Billes Vej 
m.fl. i Frederikshavn (1727922 - GEO-2016-03257)

- Bilag 1a_Oplandsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727920 - GEO-2016-
03257)

- Bilag 1b_Oplandsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727917 - GEO-2016-
03257)

- Bilag 2a_Udløbsskemaer - Mette Billes Vej mfl (1727914 - GEO-2016-
03257)

- Bilag 2b_Udløbsskemaer - Stenstrupsgade 30 (1727909 - GEO-2016-
03257)

- Mette Billesvej T_01 (1727908 - GEO-2016-03257)
- Stenstrupsgade T_02 (1727907 - GEO-2016-03257)
- Miljøscreeningsskema - Tillæg nr 11 - Separering af Mette Billes Vej 

mv (1727906 - GEO-2016-03257)
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00226

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

overslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 

på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 779.000 kr.

Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner 5.348.000 kr.

Køb og Salg -5.000.000 kr.

Energirenoveringer 4.230.000 kr.

Energibyen, Projektudvikling 1.115.000 kr.

Samarbejdsportal 870.000 kr.

Bygninger overgået til projektudvikling 1.547.000 kr.

Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål 1.181.000 kr.

Bæredygtigt Børneområde 13.725.000 kr.

Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby 776.000 kr.

Salg af Ørnevejens Skole -11.000.000 kr.

Skolevedligeholdelse 7.742.000 kr.

Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 500.000 kr.

I alt 21.813.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

21.813.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02979

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Nedrivningspulje, opland 487.500 kr.

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

byrådet, at rådighedsbeløbet på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som overfor 

anført, med i alt 487.500 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02978

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Slidlag 6.695.000 kr.

Vejprojekter 5.267.000 kr.

Renovering af kørebaner 11.464.000 kr.

Koordinerende belægningsarbejder 9.878.000 kr.

Kystfodring 1.182.000 kr.

Renovering af vejbelysningsanlæg 1.521.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 858.000 kr.

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 62.000 kr. 

Vejafvandingsbidrag 1.471.000 kr.

Bådebroer m.v. 3.641.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 192.000 kr.

I alt 42.823.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

42.823.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønsket frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Digitalisering af skoleområdet                           3.596.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.256.000 kr.

Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet    414.000 kr.

Udvikling af den digitale daginstitution              2.110.000 kr.

I alt                                       7.376.000 kr.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og 

Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført med i alt 7.376.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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10 (Åben) Anlægbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03170

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under KFU´s 

budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Anlægstilskud 1.071.000 kr.

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.947.000 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets 

område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.018.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 07-12-2016
Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 21 af 43

11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Socialudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03168

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Loftslifte til plejeboliger 341.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget 

og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor 

anført, med i alt 341.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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12 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedbeløb -
Sundhedsudvalgets budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-03165

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090.000 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område 

frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.090.000 kr.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 13-12-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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13 (Åben) Lånoptagelse for 2016
Sags ID: EMN-2016-03353

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2016, blev der indregnet en forventet låneadgang 

på 48,8 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med automatisk låneadgang og 

projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor 

Frederikshavn Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. 

Efter vedtagelse af budgettet for 2016 er der til dato givet tillægsbevillinger til yderligere 

lånoptagelse på 27,9 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den overførte låneadgang 

fra 2015. Herudover forventes der, at der bliver givet bevilling til yderligere lånoptagelse 

vedr. etablering af midlertidige flygtningeboliger på 3,7 mio. kr.

På baggrund af en fornyet gennemgang af det forventede regnskab for 2016 pr. 30. 

november 2016, er der opgjort en samlet låneadgang på 55,6 mio. kr. Heraf er der 

optaget lån i januar 2016 på 25,0 mio. kr. (Likviditetslån).

Der er således en forventet resterende låneadgang for 2016 på 30,6 mio. kr.  

De seneste års erfaringer viser, at der er optaget for meget i lån i forhold til de faktiske 

låneberettigede udgifter i regnskabsåret. Som en forsigtighedsforanstaltning anbefales 

det derfor, at der på nuværende tidspunkt kun optages et lån på 25,0 mio. kr.  

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede 

udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en ny sag for 

yderligere lånoptagelse af der resterende beløb, inden udgangen af april 2017. Såfremt 

der er hjemtaget for meget i lånoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for 

2017.    

I den udstrækning den budgetterede lånoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2016, vil der i 

forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 af låneberettigede 

udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering.

I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med kommunens 

lånoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid.
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Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån 

på 25.000.000 kr. med en løbetid på 25 år.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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14 (Åben) Tillægsbevilling - prisfastsættelse af lejeaftaler for mobilmaster 
og antenner
Sags ID: EMN-2016-00937

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling
Gennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) er der udarbejdet forslag 

til fælles leje- og kontraktvilkår for opstilling af mobilmaster og- antenner. 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale byrådet at vedgå disse fælles 

leje- og kontrakts vilkår.

I BRN arbejdes der med et projekt for at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre 

dækning af såvel mobil- som bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække 

og undersøge mulige barrierer for udbredelsen af såvel mobil- som bredbånddækningen 

og danne grundlag for løsninger af disse.

Kommunerne og Regionen kan bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og 

bredbådsdækning ved at reducere udbydernes barrierer og dermed støtte deres 

prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland. Dermed sikrer kommunerne og 

Regionen, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan 

fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse tiltag skal ses. I relation til den 

nedgang i lejeindtægt skal Frederikshavn Kommune samtidig se på den værdi, det giver 

for den enkelte borger og virksomhed, at kommunen er med til at fremtidssikre ny 

teknologi i kommunen.

Som en del af projektet er der udarbejdet en ”Fælles mastepolitik” for Nordjylland, som 

BRN’s bestyrelse har vedtaget at anbefale på sit møde i februar 2016.

BRN bestyrelse anbefaler derfor de nordjyske kommuner:

At anvende Energistyrelsens Metode 1 for arealer til Masteleje, og at anvende 

Energistyrelsens Metode 2 for arealer til montering af antenner på bygningsdele –

se ”Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner”.

Disse metoder er også anvendt i Region Fyn og på Sjælland, der har igangsat og 

gennemført tilsvarende, og vil således være understøttende for teleindustriens ønsker om 

ensartede vilkår på et nationalt plan. I de nordjyske kommuner som er med i BRN 

samarbejdet har 9 ud af 11 kommuner vedtaget at bruge metoderne.
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Anbefalingen baseres på en vurdering af, at metode 1 er både den mest gennemskuelige 

prisfastsættelse for såvel teleudbyder som udlejer, og det er samtidigt den administrativt 

letteste model at anvende.

Metoden egner sig dog ikke på samme gennemskuelige måde for bygningsdele, idet 

bygningsdelens reelle markedsværdi har større indbyrdes variation, og monteringen af 

antenner kan have betydning for såvel bygningens konstruktion som arkitektonisk 

indflydelse, hvilket metode 2 kan tage højde for.

Lejepriser for lejemål i cloostårnet reguleres efter særligt takstblad og efter andel for leje 

af teknikrum ”lejepriser for placering af radiokommunikationsudstyr i Cloostårnet”, og 

påvirkes ikke af aktuelle sag og beregningsmetode.

Økonomi:

Anvendelsen af ovennævnte beregningsmodeller, reducerer kommunens lejeindtægter 

væsentligt. Den samlede årlige lejeindtægt er pt. på ca. 427.233,-.  Årlig mindre 

lejeindtægt er på 245.833,- kr. og har betydning for flere udvalg. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

 kommunen for fremtiden anvender Metode 1 for beregning af arealleje ved 

masteopstilling

 kommunen for fremtiden anvender metode 2 for beregning af arealleje ved 

antennemontering på bygningsdele

 aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2017

 der ved genforhandling af alle eksisterende lejeaftaler for arealleje til 

masteopstilling og antennemontering genforhandles med anvendelse af de 

vedtagne beregningsmodeller

 Ejendomscenteret bemyndiges til at tilrette kontraktslige vilkår, således disse er 

ensartet med regionens 11 kommuner og Region Nordjylland

 der gives en tillægsbevilling på 62.890 kr. til Kultur og Fritidsudvalget på grund af 

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 20.304 kr. til Teknisk udvalg på grund af mistede 

indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

 der gives en tillægsbevilling på 162.639 kr. til Økonomiudvalget på grund af 

mistede indtægter som følge af beregning af arealleje ved masteopstilling og 

antennemontering, finansieret af likvide midler i budgetår 2017 og øvrige 

budgetoverslagsår

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 27 af 43

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Peter E. Nielsen (C) kan ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Oversigt over master og antenner - nuværende og nye lejeaftaler 
(1738682 - EMN-2016-00937)

 Notat om beregningsmodeller for mobilmaster og antenner (1740611 -
EMN-2016-00937)
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15 (Åben) Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde 2017
Sags ID: EMN-2016-03047

Sagsbehandler: Jette Højriis

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har bolig- og erhvervsgrunde til salg som katalogvarer. Oversigt 

over bolig- og erhvervsgrunde vedlægges som bilag 1.

Pr. 1. december 2016 har Ejendomscenteret i 2016 solgt 2 boliggrunde samt 3 

erhvervsgrunde, hvilket fremgår af bilag 1.

Ejendomscenteret indstiller, at priserne for bolig- og erhvervsgrunde fastholdes i 2017, 

idet Ejendomscenteret vurderer, at priserne svarer til markedsprisen.

I lighed med 2016 indstiller Ejendomscenteret, at der ikke iværksættes kampagner for 

salg af boliggrunde til nedsat pris i 2017.

Sæbygårdvej 13, 9300 Sæby - erhvervsjord

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af erhvervsjord beliggende 

Sæbygårdsvej 13, Sæby – vist på kortbilag 2. Ejendommen har tidligere været udbudt til 

salg for 1.240.000 kr. ekskl. moms, men der indkom ingen konditionsmæssige købstilbud. 

Ejendomscenteret har nu udbudt ejendommen til salg for 1.080.000 kr. ekskl. moms og 

indstiller, at ejendommen indgår i det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg. 

Ejendomscenteret har bemyndigelse til, at gennemføre salget lig øvrige ejendomme i det 

samlede katalog over erhvervsgrunde.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 salgsprisen for boliggrunde forbliver uændret

 salgsprisen for erhvervsgrunde forbliver uændret

 der ikke iværksættes kampagner i 2017 for salg af boliggrunde til nedsat pris

 erhvervsgrunden på Sæbygårdvej 13, Sæby udbydes til salg for 1.080.00 kr. 

ekskl. moms og indgår det det samlede katalog over erhvervsgrunde til salg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.
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Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Bilag 1 - Oversigt over bolig- og erhvervsgrunde til salg i 2017 
(1721380 - EMN-2016-03047)

 Bilag 2 Sæbygårdvej 13 (1722941 - EMN-2016-03047)
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16 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets 
budgetområde
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med budget 2017 besluttet at tilbyde forældre mulighed for 

økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

På den baggrund er der beregnet takster for pasning af egne børn for 2017. Samtidig er 

taksterne for SFO på Heldagsskolen ændret i budget 2017.

Taksterne pr. 1. januar 2017 for tilskud til pasning af egne børn og SFO på 

Heldagsskolen er følgende:

2016 2017

Tilskud til pasning af egne børn

24 uger – 2 år 10 mdr. – tilskud pr. måned  5.115  

2 år 11 mdr. – 5 år (skolestart) – tilskud pr. måned  3.174 

Heldagsskole SFO

Morgenplads pr. måned 320 395

Eftermiddagsplads pr. måned 400 495

Fuldtidsplads pr. måned 720 890

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende nye takster for pasning af egne børn 

og Heldagsskolens SFO pr. 1.januar 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 01-12-2016
Godkendt. Stigningen skal ske over 2 år for Heldagsskolen SFO.

Nye takster for 2017 er:

Morgenplads            360
Eftermiddagsplads   450
Heldagsplads           810

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.
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Beslutninger:
Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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17 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 
Sags ID: EMN-2016-01768

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/LAR/BR

Sagsfremstilling
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 

kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 

beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 

kommunernes beskæftigelsesplaner. 

Nedenfor er de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter 

regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, 

herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at 

matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 Flere unge skal have en uddannelse

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige 

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4, omkring 

integrationsindsatsen, er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 

udarbejdede et lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle 

i arbejde eller uddannelse. Det lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens 

mål.

Processen omkring Beskæftigelsesplan 2017

På møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 12. september 2016 blev det første 

udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftet. LAR godkendte planen med følgende 

bemærkninger:

Integrationsindsatsen:

 Det er vigtigt, at få fremhævet om praktikpladserne skal findes på offentlige eller 

private virksomheder.

 Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere branchepakker inden 

for ældreområdet. På ældreområdet er der i dag forholdsvis mange personer i 

virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra 

kommunen og private leverandører.
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 Integrationsindsatsen har et stort fokus på den enkelte borger på 

integrationsprogrammet, med risiko for at de ordinært ansatte glemmes i 

indsatsen. Det er vigtigt, at få inddraget de ordinært ansatte i indsatsen, for at 

undgå utilsigtede reaktioner omkring integrationsborgere som deltager i praktik. 

Det er vigtigt, at få fremhævet at integrationsborgere er en del af løsningen på 

arbejdsmarkedet, og ikke en ressource som fortrænger den ordinære 

arbejdskraft.

 Integrationsindsatsen indeholder også en social udfordring i forhold til at få 

netværk og et fritidsliv uden for arbejdstid. Det er vigtigt, også at holde fokus på 

den sociale udfordring.

Opkvalificering:

 Det er vigtigt, at opkvalificeringsindsatsen har et længere sigte end 2017 og 

anlægger et perspektiv over f.eks. en 5 årig periode, sådan så vi har en 

veluddannet arbejdsstyrke, som er attraktiv for virksomhederne. Virksomhederne 

og uddannelsesinstitutionerne kan med fordel inddrages mere aktivt med henblik 

på at drøfte en langsigtet strategi for opkvalificering. At det politiske ansvar for 

uddannelseshjælpsmodtagerne er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, er et skridt i 

den rigtige retning.

 I forbindelse med udflytningen af MARTIN hvor mange mistede deres job blev 

der afholdt et møde på MARTIN, hvor der blev aftalt at igangsætte en række 

initiativer. Umiddelbart kan det dog se ud til, at der er gennemført forholdsvis få 

tiltag, hvilket kan betyde, at vi har mistet chancen for at få opkvalificeret ledige fra 

MARTIN.

 Socialt ansvar handler om mere end at tage ansvar for de svageste, men ligeså 

meget om at udvise ansvar over for de fag og den branche virksomheden er 

baseret på.

Unge:

 Der er en udfordring i forhold til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. 

Det kunne måske være en ide at arbejde med at give de unge et bedre indblik i 

hvad f.eks. en maskinmester laver. Det er vigtigt, at få bygget bro ud til de 

virksomheder som har erhvervsuddannede ansat, for at inspirere de unge.

 En lærlingekoordinator kunne være en vigtig indsats i forhold til at få flere unge i 

gang med en erhvervsuddannelse og koordinere indsats i et netværk på tværs af 

virksomhederne. På det maritime område eksisterer der i dag en lignende indsats 

i regi af MARCOD, som der med fordel kan drages erfaringer fra. 

Lærlingekoordinatoren kunne f.eks. også arbejde på voksenelev området.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vil Center for Arbejdsmarked præsentere 

beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de vigtigste udfordringer, indsatser 

og mål for 2017. Præsentationen skal ses som et oplæg til udvalgets medlemmer med 

henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt i bilag og skal ses som et 

arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg og råd 

behandler sagen.

Den videre proces er som følger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd afgiver afsluttende kommentarer (november 

2016)

 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017 

(december 2016)

 Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017 (december 2016)

 Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres (januar 2017).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

Beskæftigelsesplan 2017 og sender den til kommentering i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 17-11-2016
Rettelsesark til beskæftigelsesplanen udleveret i mødet. Vedhæftes referatet som bilag.

Rådet anbefaler beskæftigelsesplanen og rettelser over for Arbejdsmarkedsudvalget og 
Byrådet med følgende bemærkninger:

- At en udvidelse af beskæftigelseskoordinatorfunktionen indgår i det kommende arbejde 
med Beskæftigelsesplan 2017. 

Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup, Jens Peter Faldt og Lars Hostrup.

Supplerende sagsfremstilling
Beskæftigelsesplanen er behandlet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd med afsluttende 
kommentarer.
Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

 drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017
 anbefaler byrådet, at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 05-12-2016
Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
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Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 -
EMN-2016-01768)
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18 (Åben) Henvendelse fra SF vedrørende kontanthjælpsloftet og 225 
timers-reglen
Sags ID: EMN-2016-03156

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden og 

beder borgmesteren give byrådet en redegørelse for virkningerne af den borgerlige 

regerings genindførelse af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen.

Hvor mange i Frederikshavn Kommune rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers-

reglen?

Den borgerlige regerings argument for forringelsen af kontanthjælpsmodtagernes 

levevilkår er, at det skal kunne betale sig at arbejde. 

Borgmesteren/Jobcenteret bedes oplyse, i hvilken udstrækning der i Jobcenterregi er 

ledige jobs til de mennesker, der rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. 

Og hvad sker der med kontanthjælpen for de mennesker, der afslår et tilbudt job, de er 

kvalificerede til?

Lovgivningen sikrer borgerne mulighed for dækning af udgifter, såfremt de har været 

udsat for ændringer i de økonomiske forhold, f.eks. den borgerlige regerings 

nedskæringer på kontanthjælpen.

Eksempler på udgifter, man kan søge støtte til som kontanthjælpsmodtager, kan være 

 hjælp til betaling af husleje

 sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende

 flytteudgifter

 udgifter i forbindelse med samvær med børn

 friplads i daginstitutioner

I hvilken udstrækning har den borgerlige regerings nedskæringspolitik over for 

kontanthjælpsmodtagerne medført yderligere udgifter for Frederikshavn Kommune, og i 

hvilken udstrækning dækkes disse udgifter af staten?

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Borgmesterens redegørelse blev taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag
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19 (Åben) Eventuelt køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvej 2D
Sags ID: GEO-2016-03547

Offentlig titel: Eventuelt køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvej 2D
Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har søgt Udlændinge-, integrations- og boligministeriet om 

tilskud fra pulje til etablering af boliger til flygtninge til bl.a. opkøb af de 2 ejendomme Ivar 

Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvej 2D, Frederikshavn. Ministeriet har bevilget midler til 

dækning af 50 % af udgifterne til boligerne. Dette er aktuelt, da der ifølge kommunens 

projekt- og integrationsafdeling er et behov for flere midlertidige boliger til indkvartering af 

flygtninge; i særdeleshed til enlige mænd. Ejendommene er indkredset med rødt på 

vedlagte kortbilag. 

Bygningerne er opført i starten af 90’erne som bofællesskaber med egne lejligheder. 

Ejendommene indeholder henholdsvis 4 og 5 lejemål med fælles køkken og 

opholdsareal. De enkelte lejligheder er ca. 40 m2 store og indeholder bad og tekøkken. 

Der er siden 2012 forekommet tomgangsleje for 1,6 mio. kr. Tendensen er, at dette vil 

fortsætte grundet uopsigelige lejekontrakter med ejeren Landsforeningen Evnesvages 

Vel (LEV), som ikke har en udløbsdato. Kommunen kan komme ud af denne kontrakt ved

opkøb af ejendommene eller ved, at LEV sælger ejendommene til anden køber end 

kommunen. I sidstnævnte tilfælde på vilkår, at et eventuelt provenu tilfalder kommunen, 

lige som et eventuelt underskud dækkes af kommunen. Ejendomscenteret vurderer, at 

ejendommene ikke vil kunne sælges uden et større tab. 

Opkøbet vil muliggøre en lavere husleje for fremtidige brugere af bygningerne og dermed 

gøre benyttelse af bygningerne mere attraktive end i dag. Et lavere huslejeniveau vil gøre 

boligerne oplagte til benyttelse for midlertidig indkvartering af flygtninge. Når/hvis behovet 

herfor falder, vil boligerne endvidere, grundet den lavere huslejeudgift, være emner for 

benyttelse som billige boliger. 

Købesummen for de 2 ejendomme svarer ifølge lejekontrakterne med LEV til den 

restgæld, der er i ejendommene. Restgælden er p.t. 6.400.621 kr. I henhold til kursen på 

aktuelle købstidspunkt kan beløbet ændre sig. 

LEVs salgsvilkår er bl.a. følgende:

 Ejendommene købes som beset og uden mangelansvar

 Kommunen afholder alle handelsomkostninger med undtagelse af LEVs rådgiver

 Kommunen betaler energimærke
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Ivar Huitfeldts Vej 4 benyttes p.t. midlertidigt af Familiehuset, mens Højrupsvej 2D står 

tom. 

Bygningerne er i relativ god stand, men indretning af boligerne vil kræve en renovering 

med anslået udgift på i alt 930.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede købesum anslås til i alt 6.400.621 kr.

Samlet renoveringsudgift, overslag 927.180 kr.

Handelsomkostninger og revision, overslag 83.332 kr.

Udgifter i alt 7.411.133 kr.

Bevilget tilskud -3.705.567 kr.

Nettoudgift til køb af begge ejendomme (lånefin.) 3.705.566 kr.

Samtlige udgifter til køb og renovering er ifølge lånebekendtgørelsen låneberettigede, jvf. 

Integrationslovens § 13 og § 15.

Udgifterne til ydelserne på lånet finansieres fra Projekt- og Integrationsafdelingen. 

Bevillingerne vil blive tilrettet, når endelige låneydelser kendes.

Ejendommene skal overtages i 2016, idet det statslige tilskud ellers bortfalder. 

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

 Frederikshavn Kommune køber de to ejendomme for restgælden, der p.t. er 

6.400.621 kr. 

 der optages på anlæg et rådighedsbeløb på udgift 7.411.133 kr. og et 

rådighedsbeløb på indtægt 3.705.567 kr.

 rådighedsbeløbene på udgift 7.411.133 og indtægt 3.705.567 frigives

 bevillingen for låneoptagelse forhøjes med 3.705.566 kr. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen.

Carsten Sørensen (DF) kan ikke tiltræde.

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF) og Karsten 

Drastrup (DF) kan ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.
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Bilag

 Højrupsvej 2D og Ivar Huitfeldts Vej 4 - Oversigtskort, bilag til ØU og 
Byråd (1736932 - GEO-2016-03547)
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20 (Åben) Salg af arealer beliggende Nordens Alle 6 og Virkelyst 14, Sæby
Sags ID: GEO-2016-03785

Offentlig titel: Salg af arealer beliggende Nordens Alle 6 og Virkelyst 14, Sæby
Sagsbehandler: Jette Højriis

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Sæby Privatskole har rettet henvendelse til Ejendomscenteret for køb af to arealer 

beliggende nord for skolen – Nordens Alle 6, Sæby (matr.nr. 2by Toftlund Volstrup) og 

Virkelyst 14, Sæby (3ef Toftlund Volstrup) – vis på kortbilag 1. 

Der er indgået en brugsaftale mellem kommunen og Sæby Privatskole for så vidt angår 

Nordens Alle 6. Kommunen har i 1987 givet Sæby Privatskole en forkøbsret til Nordens 

Alle 6. 

I henhold til lokalplan SAE.4.86.0 er Nordens Alle 6 udlagt til offentligt formål og Virkelyst 

14 er udlagt til et grønt område med mulighed for institutionsformål.

Sæby Privatskole har indsendt følgende købstilbud:

- 310.000 kr. inkl. moms for Nordens Alle 6. Sæby Privatskole oplyser, at arealet skal 

bruges til udbygning af skolen faglokaler. Ejendomscenteret vurderer, at købstilbuddet 

svarer til markedsprisen.

- 125.000 kr. inkl. moms for Virkelyst 14. Sæby Privatskole oplyser, at arealet skal bruges 

til legeplads. Ejendomscenteret vurderer, at købstilbuddet svarer til markedsprisen.

Sæby Privatskole ønsker overtagelse hurtigst muligt. 

Frederikshavn Kommune kan i henhold til udbudsbekendtgørelsen sælge begge arealer 

til en privatskole uden offentligt udbud. 

Idet andre end Sæby Privatskole kan have interesse for arealet Virkelyst 14 indstiller 

Ejendomscenteret, at denne ejendom sælges i offentligt udbud.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende, at

 arealet Nordens Alle 6 sælges uden offentligt udbud til Sæby Privatskole for 

248.000 kr. + moms i alt 310.000 kr. inkl. moms

 overskuddet på 248.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom i 

2016

 arealet Virkelyst 14 udbydes offentligt til salg til vejledende mindstepris 100.000 

kr. + moms i alt 125.000 kr. og sælges til højstbydende



Frederikshavn Byråd - 19-12-2016 19:00 Side 42 af 43

 overskuddet fra handlen Virkelyst 14 tilgår budgetterede midler til salg af fast 

ejendom

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-12-2016
Anbefales.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Jytte Høyrup, John Karlsson og Bahram Dehghan. I stedet mødte Lisbeth 
Erlandsen, Steen Jensen og Renate Weilov.

Bilag

 Bilag 1 - kortbilag (1736804 - GEO-2016-03785)
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