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1. Budgetforslag 2013-16 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret har indenfor de udmeldte økonomiske rammer, udarbejdet et 

administrativt oplæg til budget 2013-16. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag 

fra centrerne under Teknisk Udvalg, Direktionens budgetforslag, som udsendes til 

alle medlemmer af byrådet. 

  

Økonomicentret fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale: 

  

• Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger) 

• Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og 

oversigter, der har til formål at give overblik over budgettets fordeling 

• Takstoversigt 

• Udfordringer til budgettet 

  

Gennemgangen vil blandt andet omfatte: 

  

• Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. 

• Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede 

budgetoplæg. 

• Gennemgang af centrenes eventuelle udfordringer, heri indbefattede 

tekniske korrektioner. 

Reduktionen på 2 % af servicerammen, besluttet af Økonomiudvalget fredag den 

10. august, er ikke indregnet i rammerne og centrenes bemærkninger. 

Effekten af 2 %-reduktionen vil for Teknisk Udvalgs område være 1.098.000 kr. og 

indgår som bilag i materialet samt forslag til udmøntning heraf. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller, at administrative 

budgetforslag samt de nye budgetrammer drøftes/indstilles til den videre politiske 

budgetproces 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Administrationen fremlægger besparelsesforslag på førstkommende møde. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I forlængelse af Teknisk Udvalgs møde tirsdag 21. august 2012 fremlægger 

administrationen hermed forslag til at imødegåelse af 2 % - reduktionen og de 

budgetmæssige udfordringer, beskrevet i budgetforsalg 2013-2016. 

  

Udvalget bedes indstille vedrørende kompenserende besparelser på 5,5 mio. kr. i 

forlængelse af byrådets behandling den 29/8-2012 af Trafiksikkerhedsplan for ny 

byskole ved Arena Nord, Frederikshavn, hvor byrådet godkendte 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4144 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU 
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økonomiudvalgets indstilling. se bilag 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalgs område indstiller, at 

spareforlagene drøftes 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 6. september 2012  
Afbud: Bruno Müller 

  

Udvalget indstiller følgende spareforslag til den videre politiske proces: 

  

På anlægsområdet med de anførte beløb: 

• Teknisk Udvalg 09, Palm City 
• Teknisk Udvalg 10, Matrikulære besigtigelser 
• Teknisk Udvalg 11, Slidlag 

  

På driftsområdet: 

Reduktion på drift af maskinpark 1,0 mio 

Reduktion på brug af konsulenter, tilsyn m.v. 1,0 mio 

Reduktion i udsmykning 0,35 mio 

Reduktion driften af parker 0,40 mio 

P-afgift hæves med 1 kr/time 0,40 mio  

Reduktion af dispositionspuljen 0,75 mio 

Reduktion af udgift til ”blå flag” 

Turistforeningen tilbydes at deltage i udpegning 

0,20 mio 

• Den strukturelle besparelse på rekreative havne er herved finansieret. 
• Udvalget tilstræber at evt. personalereduktion sker ved naturlig afgang. 
• Der indarbejdes en årlig anlægsbevilling til rekreative havne på 2.0 mio. 

Administrationen udarbejder forslag til finansiering inden udgangen af 
2012. 

• At kompenserende besparelser på 5,5 mio kr vedrørende 
trafiksikkerhedsplanen for ny byskole ved Arena Nord finansieres ved en 
reduktion i koordinerende anlægsarbejder i årene 2014-2015. 

  

 
Bilag  

budgetbemærkninger b 2013 TU.pdf (dok.nr.86317/12) 

Spareforslag budget 2013 TU.pdf (dok.nr.93056/12) 

Tidligere beslutninger i sagen.pdf (dok.nr.93121/12) 
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2. Sikring af skolevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling  

 I forbindelse med lukningen af Hedeboskolen, Skagen, har Frederikshavn 

Kommune udarbejdet en folder, der anbefaler den mest sikre skolevej mellem 

”Banke-kvarteret” i den nordvestlige del af Skagen og Skagen Skole. På baggrund 

af en skolevejsanalyse, der blev udarbejdet sidste år, blev skolevejen optimeret ved 

etablering af to krydsningsheller på Buttervej og Skagavej.  

  

Efter at Trafiksikkerhedsudvalget har besigtiget og gennemgået ruten, anbefales 

det, at den dobbeltrettede sti på Østersøvej forlænges, så den går helt op til 

Lillebæltsvej. Ved at følge den dobbeltrettede sti, bliver eleverne automatisk ledt 

hen til signalanlægget i krydset Kattegatvej/Buttervej, som er det mest sikre sted at 

gå over Kattegatvej.   

  

Budgetoverslag på forlængelse af dobbeltrettet sti på Østersøvej (ca. 60 meter): 

  

130.000,- kr. ekskl. moms og arealerhvervelse      

  

Der skal erhverves ca. 60 m2 areal.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den dobbeltrettede sti 

på Østersøvej forlænges til Lillebæltsvej 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Indstillingen tiltrædes. Finansieres af anlægsbevilling ”Palm City” infrastruktur”. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I forlængelse af Teknisk Udvalgs beslutning af 21. august 2012,fremlægges sagen 
til genbeslutning med nyt forslag til finansiering, da der ikke er økonomisk dækning 
med det besluttede finansieringsforslag.  

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at den dobbeltrettede sti 

på Østersøvej forlænges til Lillebæltsvej og at projektet finansieres via 

Dispositionspuljen 

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 6. september 2012  
Afbud: Bruno Müller 

  

Indstilingen tiltrædes.  

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6579 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: TU 
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Sikker skolevej - forlængelse af sti 15.08.2012.pdf (dok.nr.86003/12) 

85894-12_v1_Budgetoverslag, cykelsti Østersøvej.pdf (dok.nr.86027/12) 

Henvendelse fra byrådsmedlem Pia Karlsen _V_ trafiksikker skoleveje.pdf (dok.nr.86228/12) 

Anbefalet skolevej Skagen Skole 30 aug. 2012.pdf (dok.nr.93019/12) 
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3. Solnedgangspladsen, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med første ansøgningsrunde i Realdania kampagnen ”Stedet Tæller” 

modtog projektet ”Solnedgangspladsen, Gl. Skagen” tilsagn om støtte til videre 

bearbejdning af projektideen. Ansøger er Grundejerforeningen Gl. Skagen i 

samarbejde med Frederikshavn Kommune. Tilknyttet som faglig rådgiver er 

landskabsarkitektfirmaet Preben Skaarup. 

  

Baggrunden for projektet er ønsket om at bevare og udvikle Gl. Skagens landskab, 

arkitektur og kultur og gøre stedet tilgængeligt for kvalitetsturisme. Projektet 

forventes at omfatte en helhedsplan for Gl. Skagen, herunder et fysisk projekt for 

Solnedgangspladsen, designmanual for udenomsværkerne, vej- og stiplan, ny 

lokalplan og fredningsplan for grønne områder. I samråd med Realdania skal 

projektet udbydes i arkitektkonkurrence som totalentreprise.  

  

Afleveringsfristen for det bearbejdede projekt er den 8. oktober 2012, hvor projektet 

har mulighed for at være mellem 10 præmierede projekter, der hver får tildelt 3,5 

mio. kr. til endelig realisering. Projektet har et budget på 7 mio. kr., hvor Realdania 

dækker 3,5 mio. kr. eller måske op til 70 % af de 7 mio. kr. Der mangler således 

som udgangspunkt 3,5 mio. kr., som grundejerforeningen vil søge at rejse gennem 

fonde, sponsorer og frivillige bidragsydere samt gennem Frederikshavn Kommune 

som ejer af arealet. 

  

Der søges Frederikshavn Kommune om projektstøtte på 2.25 mio. kr. til anlæg af 

Solnedgangspladsen – limiteret til det der vedrører ”alt under jorden”. Kommunen 

forventes at afholde omkostninger forbundet med selve udbudsrunden, 

udarbejdelse af lokalplan mv. 

  

Projekt Solnedgangspladsen bidrager til at øge oplevelsesturismen på en kvalitativ 

måde og inddrager i sit koncept flere forskellige aspekter, der samlet set bringer Gl. 

Skagen i spil. Det være sig en Vej- og stiplan, der skal understøtte stiadgangene til 

vandet og internt i området, en ny lokalplan til opgradering af 

bygningsbeskrivelserne i ”Huse i Skagen, Højen og Vesterby” fra 1981 samt en 

designmanual til regulering af klitlandskab og byudstyr såvel på 

Solnedgangspladsen som i resten af Gl. Skagen. 

  

Solnedgangspladsen fremtræder i dag slidt og uden kvalitativ sammenhæng med 

Gl. Skagens velplejede huse og det hav og klitlandskab, som pladsen ligger på 

kanten af. Realdania projektet vil opgradere pladsen og den bygnings- og 

landskabsmæssige kontekst, som pladsen indgår i, samt afspejle kommunens 

politiske mål om styrkelse af den kvalitative helårsturisme. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Kommunens del af anlægsomkostningerne udgør maks. 2,25 mio. kr.  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6624 

 Forvaltning: U&E 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: TU 
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Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at projektet 

anbefales, og at den kommunale medfinansiering på 2.25 mio. kr. medtages i de 

kommende budgetforhandlinger for budget 2013.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 21. august 2012  
Sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser. 

  

Afbud: Bruno Müller. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Realdanias motivation for tildeling af projektstøtte til ”Solnedgangspladsen, Gl. 

Skagen - en helhedsplan” var bl.a., at projektet, med afsæt i en renovering, 

udbygning og opgradering af Solnedgangspladsen, fortsætter det igangværende 

arbejde med at udarbejde en helhedsplan for Gammel Skagen. Planen skal sikre, 

at stedets værdier bevares, og den skal opstille retningslinier for, hvordan området 

kan udvikle sig fremover.  

  

Organisatorisk er projektet sammensat af en arbejdsgruppe med repræsentanter 

fra Grundejerforeningen og Frederikshavn Kommune, som sammen med rådgiver 

vil stå for udarbejdelsen af projektforslaget.  Derudover vil en følgegruppe arbejde 

med projektets udformning og ide samt finansiering og fremskaffelse af midler fra 

fonde, sponsorer og private midler.   

  

Aktuelt er der ansøgt Inge og Asker Larsens Fond (som støttede Sømærket i 1998) 

og den Obelske Familiefond om støtte til de manglende 1,5 til 2 mio. kr. til projektet. 

Såfremt projektet kommer imellem de 10 præmierede efter den 8. oktober, skal 

Frederikshavn Kommune være ansvarlig for udskrivning og gennemførelse af den 

mini arkitektkonkurrence, som i givet fald skal gennemføres. Udgifter hertil er 

indeholdt i budgettet. 

  

Et kystsikringsprojekt ud for Gl. Skagen behandles for øjeblikket i 

Transportministeriet. Gennemføres kystsikringen inden udgangen af 2013 vil 

igangsætningen af Solnedgangspladsen kunne ske umiddelbart efter og 

forventeligt kunne stå færdig inden sommersæsonen 2014.  

  

På mødet redegøres for status på de yderligere undersøgelser. 

 
Indstilling  
Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at projektet 

anbefales, og at den kommunale medfinansiering på 2.25 mio. kr. medtages i de 

kommende budgetforhandlinger for budget 2013.  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 6. september 2012  
Afbud: Bruno Müller 

  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag  

Solnedgangspladsen_Gammel-Skagen.pdf (dok.nr.86208/12) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
 

Underskrifter: 

 

      
Brian Pedersen 

   

      
Hanne Welander 

   

      
Per Nilsson 

   
 

      
Anders G. Mikkelsen 

   

      
Frode Thule Jensen 

   
 

      
Bruno Müller 

   

      
Jens Porsborg 

   
 

 
 


