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1.

Kystsikring ved Gl. Skagen - kommunens udgifter

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 6. oktober 2014 at fremme
kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen med en bidragsafgrænsning på 500 m fra
kystlinjen samt at igangsætte videre arbejde med detailprojektering m.v.

Åben sag
Sagsnr: 12/11153
Forvaltning: CTM
Sbh: tist
Besl. komp: TU/ØU

I forbindelse med detailprojekteringen er prisoverslaget blevet revideret i forhold til
det, der blev fremlagt for Teknisk Udvalg i juni 2014.
Revisionen indebærer dels, at andelen af uforudseelige udgifter er faldet, men det
indebærer også, at beløbet, der skal bruges til renovering af eksisterende høfder er
steget, da disse høfder via besigtigelse er blevet vurderet at være i væsentlig ringere
tilstand, end det var forudsat i projektet fra 2006. Det er endvidere vurderet, at der
ikke er behov for yderligere skråningsbeskyttelse ved de eksisterende høfder fra
1950, hvorfor denne post udgår.
I nedenstående tabel ses det nye overslag.
Udgiftspost
Tidligere afholdte rådgivningsudgifter
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Renovering af eksisterende høfder
Skråningsbeskyttelse ved eks. 1950-høfder
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 %)
I alt

Prisoverslag
november 2014
350.000,499.000,37.000,3.402.200,0,766.650,3.755.200,129.700,858.975,9.798.725,-

Kommunen skal i starten af 2015 udsende indkaldelse til borgermøde til de
grundejere, som ligger inden for det foreslåede bidragsområde. I denne forbindelse
skal der vedlægges et overslag over udgifterne samt forslag til disses fordeling. Det
skal derfor afklares, om de tidligere fordelingsprincipper – som har udgangspunkt
helt tilbage til 2008 - skal fastholdes, eller om der skal ske en justering med
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.
I det hidtidige notat om bidragsfordeling – som var vedlagt Teknisk Udvalgs
dagsorden i juni 2014 – fremgik følgende:
De samlede udgifter til projektet er vurderet til at være på ca. 9,5 mio. kr. ekskl.
moms.(inklusiv rådgivning og forundersøgelser). Heri er undtaget den optionale
læsidesikring ved Højen Fyr, der er et privatfinansieret anlæg.
Udgifterne til projektets 2 nordøstlige høfder afholdes som et privatfinansieret anlæg,
hvor udgifterne på ca. 900.000 kr. dækkes af ejeren af Højen Fyr og Frederikshavn
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kommune i fællesskab med 50 % til hver af parterne.
I bidragsfordelingen er der indregnet et tilskud fra Kystdirektoratet på 500.000 kr.
Kystdirektoratet har bekræftet, at tilskuddet følger projektet.
Herudover bidrager Frederikshavn Kommune med ca. 2,4 mio. kr. ekskl. moms til
kystbeskyttelsesprojektet – svarende til omkostningen til renovering af eksisterende
høfder m.v..
Der opstilles 2 muligheder.
1. Fordelingsprincipperne fastholdes
2. Fordelingen af udgifter til de 2 nye høfder mod nordøst ændres med
baggrund i, at bidragsområdet er ændret.
Ad 1)
Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Udgifter til Højen Fyr
50 % af etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Tilskud fra Kystdirektoratet
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Tidligere afholdte rådgivningsudgifter
I alt

4.164.077,50

564.327,50

500.000,00
4.220.320,00

350.000,00
9.798.725,00

Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår
af kortbilag 1.
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 4,2 mio. kr. inklusiv den del,
som kommunen skal bidrage som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr.
Som udgangspunkt kan kommunen vælge at alle bidragsydere skal bidrage til
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,6 mio.
kr.
Ad 2)
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Dette betyder, at der skal ske følgende fordeling
Kommunens udgifter
Renovering af eksisterende høfder
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Udgifter til Højen Fyr
Skråningsbeskyttelse ved Højen Fyr (option)
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Tilskud fra Kystdirektoratet
Udgifter til fordeling blandt alle i bidragsområdet
Projektering og tilsyn
Tekniske forundersøgelser
Etablering af 5 nye høfder mod sydvest+sandfodring
Etablering af 2 nye høfder mod nordøst
Uforudseelige udgifter (10 % af det nævnte)
Tidligere afholdte rådgivningsudgifter
I alt

3.742.420,-

142.670,-

500.000,5.063.635,-

350.000,9.798.725,-

Hvilken gruppering, der står for finansiering af de enkelte dele af anlægget fremgår
af kortbilag 2.
Kommunens udgifter vil i dette scenarie være på ca. 3,8 mio. kr. inklusiv den del,
som kommunen skal bidrage med som grundejer, hvilket anslås til ca. 50.000,- kr.
Som udgangspunkt kan kommunen vælge, at alle bidragsydere skal bidrage til
finansieringen af alle rådgivningsydelser. I det konkrete tilfælde har der været afholdt
ca. 350.000,- kr. til en tidligere rådgiver. Det kan overvejes, om kommunen skal
afholde denne udgift alene. Den samlede kommunale udgift vil da være ca. 4,2 mio.
kr.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at
1. scenarie 2 vælges, hvilket betyder, at udgifterne til de 2 nye høfder mod
nordøst indgår i den del af det samlede anlægsbidrag, som alle grundejerne
i bidragsområdet er med til at finansiere.
2. Teknisk Udvalg vælger at afholde udgiften til tidligere rådgivning (350.000,kr.), idet kommunen valgte at opsige kontrakten med den daværende
rådgiver.
3. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at kommunens øgede andel af
anlægsudgiften på 1.7 mio. kr. (jf. pkt. 1 og 2) afsættes på anlægsbudgettet
for 2016, hvilket betyder at den samlede bevilling bliver på i alt 4.2 mio. kr.

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Kortbilag 1 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217039/14)
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Kortbilag 2 med finansieringsoversigt 10-12-2014.pdf (dok.nr.217040/14)
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2.

Temadrøftelse om skovdrift

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 20 større og mindre
områder. Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ værdi for kommunens
borgere. Mange af områderne er skænket til kommunen gennem tiderne, eller har
været i offentligt eje længe, og skovene danner i kraft af målsætningen for driften,
grundlag for en bred vifte af friluftsaktiviteter, motion, livskvalitet, naturformidling,
oplevelser, landdistriktsudvikling og turisme samt udgør et væsentligt aktiv i
kampen mod nedbringelse af CO2udledningen, grundvandssikring og bevaring af
regionens biodiversitet.

Åben sag
Sagsnr: 13/4949
Forvaltning: CPV
Sbh: shob
Besl. komp: TU

De primære driftsformål for skovene, er og har været, friluftsliv og natur. Målet med
skovdriften er derfor at opbygge nogle skove, der kan danne en solid platform for
skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Der er derfor før, og særligt efter
skovpolitikkens vedtagelse i 2009, investeret målrettet i rekreativ infrastruktur i
skovene i form af stier, hundeskove, sheltere, bålpladser, hjertestier, mountainbikeruter, naturlegepladser og lignende. Det er således lykkedes at aktivere skovene
som rekreative områder både i forhold til de større byer, lokalsamfund, foreninger
og øvrige brugere, således at skoven er blevet et aktiv for nærområderne og
udelivet generelt med høje besøgstal.
På mødet vil der desuden blive orienteret om:


Skovdrift og miljøcertificering (FSC & PEFC)



Træfældning i øvrigt (naturpleje, vejtræer, rabatter o.l.)

Indstilling
Teknik og Miljødirektøren indstiller punktet til drøftelse.
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Udvalget blev orienteret og temaet drøftet.
Bilag
Skovpolitik.pdf (dok.nr.37690/13)
Driftsplan light.pdf (dok.nr.2034/15)
For skov og mennesker - FSC.pdf (dok.nr.37687/13)
Træ med PEFC - mærket.pdf (dok.nr.37693/13)
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3.

Uddelegering af Budgetramme - Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:


at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person



at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Åben sag
Sagsnr: 14/9542
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets
budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle
budgetbemærkninger, skal respekteres.
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede
forslag til uddelegering af Teknisk Udvalgs budgetramme for 2015.
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Budgetansvar tu 2015.pdf (dok.nr.213486/14)
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4.

Udpegning til styregruppen for Strategisk midtbyudvikling

Sagsfremstilling
Plan og miljøudvalget godkendte d.12. november.2014 forslag om strategisk
midtbyudvikling i Frederikshavn herunder:

Åben sag
Sagsnr: 14/2056
Forvaltning: U&E
Sbh: gihy
Besl. komp: TU

Der ønskes nu etableret en styregruppe med deltagelse af politiske repræsentanter
fra relevante udvalg, herunder Teknisk Udvalg.
Baggrund
Som et led i at samle den kommunale administration på Frederikshavn Rådhus
ryddes en række centralt beliggende grunde, hvilket frigør et større areal i
midtbyen. Afsættet er således muligheden for at udvikle et større centralt
beliggende areal i midtbyen, der kan fungere som katalysator for en større
omdannelse af Frederikshavn midtby.
Afsættet for strategisk midtbyudvikling i Frederikshavn skal udover frigørelsen af en
række kommunale arealer findes i tre forhold:


Analyse fra By og Boligministeriet viser, at de mellemstore byer i Danmark
har et stort potentiale for befolkningstilvækst. Igennem de sidste 25 år har
flere byer oplevet vækstrater der overstiger udviklingen i de store byer.
Analysen viser også, at Frederikshavn er den eneste by ud af de 15
mellemstore byer, som ikke har oplevet en positiv befolkningsudvikling fra
1989 til 2014.



Havneudvidelsen af Frederikshavn Havn går snart i gang og forventes at
stå færdig primo 2017. Havneudvidelsen forventes at blive en katalysator
for øget jobskabelse indenfor de maritime erhverv, og alene eksisterende
virksomheder på havnen forventer 1000 nye job.



Nye strukturer og tendenser indenfor detailhandel, boligmarkedet og
fritidsaktiviteter er med til at påvirke, hvad der efterspørges af fremtidens
borgere. I Frederikshavn Kommunes boligpolitik fremgår det, at udbuddet
af boliger i centrale dele af byerne skal øges for at imødekomme
efterspørgslen efter at bosætte sig tæt på byens kvaliteter, muligheder og
liv. I projektet ”Den LILLE storby” peges der på behovet for at aktivere
pladser og områder i byen for at skabe kreative oplevelser og anlæg, der
kan styrke liv i byen og gågademiljøet. På Paradiskajen eksperimenteres
der med aktiviteter, der kan appellere til unge, og som kan være med til at
binde havn og by bedre sammen.

Formålet med strategisk midtbyudvikling er således at igangsætte en fokuseret
udvikling af midtbyen, ud fra en ambition om at Frederikshavn på linie med andre
mellemstore byer udnytter vækstpotentialet som mellemstor by.
Organisering
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Der lægges op til en organisering og styring af projektet der gælder frem til
realiseringsfasen. Når projektet går ind i realiseringsfasen skal organisationen
overvejes på ny.
Projektet forankres politisk i Plan- og Miljøudvalget med et tæt sammenspil med
Økonomiudvalget.
Der foreslås nedsættelse af en projektorganisation med en styregruppe og en
projektgruppe.
Styregruppen foreslås sammensat af to politiske repræsentanter fra Plan- og
Miljøudvalget, en politisk repræsentant fra Teknisk Udvalg og en politisk
repræsentant fra Økonomiudvalget. Formanden for Plan- og Miljøudvalget bliver
formand for styregruppen. Der vil derudover udpeges repræsentanter fra
administrationen på ledelsesniveau.
Styregruppen bliver ansvarlig for:


At sikre mål og resultater i projektet på baggrund af tids- og handlingsplan



Koordinering på tværs af relevante politiske udvalg og områder



Løbende orientering af de politiske udvalg



Sikre bred involvering af borgere og relevante aktører



Sikre udvikling af vision for projektet og fastlægge forudsætninger for
gennemførelse af projektet



Udvikling af en bæredygtig, strategisk og langsigtet udviklingsplan med
udgangspunkt i de forudsætninger, der fastlægges for projektet



Styregruppen vil på sit første møde fastlægge sit kommissorium.

Politiske beslutninger træffes fortsat af de respektive politiske udvalg, alt efter
hvilke karakter der er behov for at træffe beslutning om.
Projektgruppen sammensættes administrativt med repræsentation af relevante
centre. Projektet er administrativt forankret i Ejendomscentret. Der udpeges en
projektleder til at lede arbejdet i gruppen, og gruppen suppleres i opgaveudførelsen
af en ekstern rådgiver.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Teknisk
Udvalg til Styregruppen for Strategisk Midtbyudvikling
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Teknisk Udvalg besluttede, at udpege Lars Møller som medlem af styregruppen.
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5.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk

Udvalg 2015
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2014 budgettet for 2015.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk
Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. Samlede rådighedsbeløb, Teknisk
Udvalg er 42.031.000 kr.
Profitcenter
Projekt
Ejendomscenter Bådebroer
Matrikulære berigtigelser
Miljø og Teknik
Kystbeskyttelse

2.072.000
186.000

Slidlag

6.480.000

Vejprojekter

8.002.000

Renovering af kørebaner

Park og Vej

11.095.000
6.715.000

Kystfodring

1.144.000

Vejafvandingsbidrag
Direktørens
Pulje digitalisering og
område
velfærdsteknologi TU
Teknisk Udvalg i alt

Sagsnr: 14/9542
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: TU/ØU/BR

1.788.000

Koordinerende belægningsarbejder
Renovering af vejbelysningsanlæg
2010-2027
Broer, tunneller og underløb
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske
have
Trafiksikkerhedsarbejde

Åben sag

1.472.000
831.000
573.000
60.000
1.424.000
189.000
42.031.000

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget
og Byrådet, at godkende, at rådighedsbeløb på Teknisk Udvalg frigives. Beløbet på
42.031.000 kr. finansieres af de afsatte anlægsbevillinger.
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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6.

Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.

Åben sag
Sagsnr: 14/520
Forvaltning: LS
Sbh: OLMA
Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/
SOU/SUU/ØU/BR

Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra:
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd.
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper
mv.
Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
Fraværende: Helle Madsen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere
Byrådsseminarets punkter.
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen
Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.
Bilag
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Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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7.

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1. Udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen. 1 bilag
2. Snerydning og glatføre bekæmpelse.

Åben sag
Sagsnr: 13/25439
Forvaltning: P&V
Sbh: befo
Besl. komp: TU

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Orientering.
Bilag
Orienteringssag vedr. udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen. (dok.nr.216143/14)
Udbygning af Skagensvej mellem Ålbæk og Skagen (2).pdf (dok.nr.216134/14)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Mejlvang Møller
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Dette er et sammendrag af Driftsplanen 2009-2023
udarbejdet af Park & Vejforsyningen i 2009.
Den fulde udgave af planen kan læses på hjemmesiden:
2009 | Park & >Vejforsyningen
www.frederikshavn.dk
Borger > Park & Vej > Skove
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Introduktion
Tidligere var produktion af tømmer skovenes primære funktion for samfundet. I dag har
de danske skovene fået en mere udpræget rekreativ anvendelse, og skovens brugere er
blevet langt mere mangfoldige. Skovene fungerer som et rekreativt rum for en række oplevelsesøkonomiske aktiviteter som f.eks. motion, rollespil, bryllupper, begravelser, jagt
og andre events. Skovene er derudover friluftslivets mest besøgte udflugtsmål. Sideløbende er nye funktioner som CO2-reduktion, grundvands- og biodiversitetssikring kommet til
i takt med den globale klimakrise, brugen af pesticider i landbruget og globale miljøpolitiske krav.
Planlægning af skovdriften er forudsætningen for, at vi i fremtiden kan udnytte både de
nye og de traditionelle funktioner i skoven. Skovdrift og træproduktion er kendetegnet
ved en lang produktionstid. Mange af de skove vi i dag nyder at færdes i har ofte været
over 100 år om at blive opbygget. Desuden er meget af den unikke natur i skovene afhængig af at kunne stå urørt over en lang periode for at kunne trives og udvikle sig.
Vi har dermed et stort ansvar for at tilrettelægge driften på en måde, så vi sikrer, at
driftsformålet bliver opfyldt nu og her, men også tage hensyn til mulige ønsker i fremtiden – eller i bedste fald ikke udelukke dem. Driftsplanen for 2009-2023 angiver rammerne for en drift, som samler ønsker, ansvar og lovgivning på en sådan måde, at driften
af kommunens skove kommer flest mulige af skovenes ejere – nemlig borgerne – til gode.
Denne driftsplan adskiller sig fra tidligere planer, da den i høj grad lægge vægt på skoven
som biotop – det vil sige levested for dyr og planter. Det betyder, at der i tråd med det
nationale skovprogram vil blive udlagt urørt skov (biodiversitetsskov), hvor selve formålet
med arbejdet i området er at skabe og bevare natur og de nye publikumsoplevelser det
giver. Danmark var oprindeligt dækket af skov og de restende skove udgør derfor vigtige
levesteder for vores oprindelige natur.



Formål, baggrund og omfang
Frederikshavn Kommunes skove har både økonomisk såvel som rekreativ værdi for kommunens borgere. Skovene danner grundlag for en bred vifte af friluftsaktiviteter, folkesundhed, livskvalitet, naturformidling, oplevelser og turisme, og er et væsentligt aktiv
i kampen mod nedbringelse af CO2-udledning samt grundvandssikring og bevaring af
landsdelens dyre- og planteliv.
Som et led i Frederikshavn Kommunes strategi om at udvikle og beskytte kommunens natur til glæde for kommunens borgere og besøgende, vedtog Tekniske Udvalg vedtog i april
2009 en skovpolitik for Frederikshavn Kommunes skove.
Skovpolitiken findes på adressen: www.frederikshavn.dk > Borger > Park & Vej > Skove og
beskriver det overordnede driftsformål for kommunes skove. Driftsplanen er en konkret
udmøntning af politikken på de enkelte arealer. Den fulde version af driftsplanen kan
findes på ovennævnte hjemmeside-adresse.
Formålet med driftsplanen er at sikre, at driften af kommunens skovarealer skaber en
tilfredsstillende balance mellem hensynet til rekreative interesser, naturbeskyttelse og
økonomi. Derudover skal driftsplanen sikre kommunikation og dialog omkring driften af
skovene og give indsigt i planlagte aktiviteter.

Planens omfang
Driftsplanen omfatter alle de kommunalt-ejede skov- og naturarealer, som er angivet på
oversigtskortet side 4. Driftsplanen er udarbejdet ud fra et langsigtet perspektiv på flere
trægenerationer (100 år +), men den udstikker rammer for driften inden for en 15-årig
driftsplanperiode (2009-2023) med minimum revision 1-2 gange i løbet af perioden.
For at holde planen tidssvarende og fleksibel, kan der løbende foretages ændringer i
drifts- og plejebeskrivelser. Som udgangspunkt kræver enhver afvigelse en planændring.
Udover planændringer kan dispositioner, der ligger udenfor planens rammer, kræve tilladelse fra relevante myndigheder. Den sidst opdaterede og gældende version vil være at
finde på ovennævnte hjemmeside-adresse.
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Hvordan ser skovene ud i dag?
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Tidligere tiders driftformål
Driftsplaner og hugststatistikker for Frederikshavn Kommune går helt tilbage til 1959.
Kommunens såvel som skovenes areal har naturligvis ændret sig i tiden derefter på grund
af kommunesammenlægningerne. Ved oprettelsen af Frederikshavn Storkommune i 1970
blev kommunens skoves areal eksempelvis opgjort til 230 hektarer.
Grundet skovenes bynærhed har driftsformålet altid været at imødekomme befolkningens
rekreative behov. Kommunens skove er desuden gennem en årrække blevet benyttet til
beskæftigelsesarbejder for ledige.
Med nye tilføjelser til Skovloven fra 1989 om flersidig skovdrift samt naturskovsstrategien
fra 1992 blev det for første gang siden Skovforordningen i 1805 muligt at producere træ og
samtidig varetage hensyn til f.eks. landskab, friluftsliv, kulturhistorie og naturgrundlag.
For Frederikshavn Kommunes skove betød det, at driften nu i højere grad fokuserede på
rekreative behov, varierede oplevelser, nedtoning af den kommercielle drift, opretholdelse af stor biologisk artsrigdom samt forøgelse af løvtræsprocenten.



De juridiske rammer for driften
Driften af arealerne reguleres primært gennem Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven og Lov om Jagt og Vildtforvaltning.
Skovloven har til formål at bevare og værne landets skove og forøge skovarealet. Skovloven omfatter alle fredskovspligtige arealer. Loven har endvidere til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske
som økologiske og sociale værdier i skovdriften.
Skovloven tilstræber at det enkelte fredskovspligtige areal skal administreres ud fra en
helhedsbetragtning, hvor det tilstræbes at fremme opbygningen af robuste skove, sikre
skovens produktion, bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed. Herudover skal
loven sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på de hensyn, der
er nævnt i ovenstående punkt – specielt biologisk mangfoldighed og friluftsliv.



Hvordan planlægges driften
af skovene?
Et vigtigt værktøj for planlægningen i skovene er de såkaldte skovudviklingstyper, som er
blevet defineret for samtlige af kommunens skovområder. Skovudviklingstypen beskriver
den ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede (hvordan skoven skal se
ud), træartssammensætning og skovdynamik. En god skovdynamik betyder at der hele tiden findes træer på alle niveauer fra frø, spirer og unge individer til modne eller døende
og rådnende træer.
Opbygningen af varierede skove tager lang tid og derfor kan tidshorisonten for at realisere skovudviklingstypen på det enkelte areal også være meget langsigtet - op til flere
trægenerationer. De langsigtede mål for udviklingen i de enkelte bevoksninger eller dele
af skoven sikrer en fælles referenceramme for de fremtidige skovdyrknings- og planlægningsmæssige tiltag.
Udviklingen af skoven mod mere stabile, naturnære strukturer vil i mange tilfælde være
en langsigtet proces. Derfor er det nødvendigt at have en fælles forståelse og beskrivelse
af den ønskede udvikling for at kunne fastholde kursen mod denne – her udgør skovudviklingstypen en god vision for det enkelte areal.
Fastlæggelsen af skovudviklingstyper bygger i høj grad på udnyttelsen af skovens egne,
naturlige mekanismer og den oprindelige skovs naturlige dynamik virker som referenceramme for skovens udvikling. Skovene i Frederikshavn Kommune vokser i et landskab,
som er præget af de sandede morænelandskaber dannet under istiden. Det betyder
bl.a.en middelgod position, hvad angår næringsstof- og vandforsyning. Ofte findes dog
dybtgrundede jorde, hvor bøg trives godt og vil være den dominerende træart. Sammen
med bøg vil man finde ask og ær. På meget sandede lokaliteter vil man kunne finde eg
med indblanding af birk, skovfyr, asp, pil, røn, spidsløn og bøg.
De udlagte skovudviklingstyper for Frederikshavn Kommunes skove tager udgangspunkt i
dyrkningsforholdene og den naturlige skovudvikling med en tilpasning til de lokale specifikke forhold. Enkelte steder er der valgt skovudviklingstyper, som adskiller sig fra den



naturlige klimaksvegetation ud fra et publikums og produktionsmæssigt hensyn.
Fælles for alle skovudviklingstyperne er, at de bygger på lokaltilpassede naturlige dynamikker. Hovedformålet er at opnå en stabil og robust skovstruktur med en tilstedeværelse
af hovedtræarter bestående af lokaltilpassede træarter, der i overvejende grad er i stand
til at forynge sig selv og understøtter de lokale dyre- og planteliv. Med andre ord er det
målet at nå nogle skovstrukturer i bedre ligevægtstilstand, der kræver mindre pleje for at
forblive i deres optimale sundheds- og produktionstilstand.

Naturplanlægning
De naturudviklingstyper som anvendes i driftsplanen tager i modsætning til skovudviklingstyperne udgang i en mere statisk tilstand og bør som sådan ikke undergå nogen
udvikling, men nærmere ledes hen til et ønskeligt stadie –hede, mose, strandeng eller
lignende. I modsætning til skoven er naturtyperne ikke egentlige klimakssamfund og vil
derfor altid kræve en aktiv plejeindsats, hvis ikke de skal arbejde sig væk fra tilstanden.
Ved første øjekast kan naturtyperne virke som en modsætning til skovudviklingstyperne
rent planlægningsmæssigt, da der ikke tages udgangspunkt i den naturlige vegetation på
lokaliteten, men at driften fokuserer på en fastholdelse af et udviklingstrin. Ikke desto
mindre er mange af disse mellemniveauer af plantesamfund forbundet med en stor artsrigdom og kulturhistorie og derfor beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven. Til sammenligning kan man også sige, at det kun er i den urørte skov (også en skovudviklingstype),
hvor vi ikke modarbejder naturen.



Planens konsekvenser
Der vil i indeværende driftsplanperiode blive lagt vægt på at sikre størst mulig frihed til
løbende at planlægge hugst og investeringstiltag (kulturetablering, kultur- og bevoksningspleje), når eksempelvis frøsætning, selvforyngelse og afsætningsvilkår er gunstige.
Dette har sin begrundelse i den naturnære skovdyrknings natur, der som udgangspunkt
ikke benytter renafdrifter med efterfølgende gentilplantninger. Planen er, at foryngelsen
som udgangspunkt skal ske gennem skærmstilling og naturlig foryngelse, hvor og når
mulighederne opstår naturligt og frøsætningen tilbyder det. Afdrifter og foryngelse vil
derfor ske løbende i flere mindre og større områder efter målrettede indgreb og spontant,
hvor selvforyngelse indfinder sig.
Fokus i de kommende år er rettet mod at opnå de planlagte skov- og naturudviklingstype
i de enkelte skovområder. En del af skovudviklingstyperne vil tage op til en eller flere trægenerationer om at udvikle sig og vil derfor ikke blive fuldt realiseret i denne planperiode. Skov- og naturudviklingstyperne vil fordele sig som på tabellen på side 11. Den mest
udbredte skovudviklingstype er ædelgran med bøg, som overvejende findes på de bedste
produktionsjorder, hvor ædelgran allerede i dag udgør en stor andel. Samlet set, vil skovudviklingen betyde en stigning af løvtræandelen. Planen betyder desuden, at Danmarks
Nationale Skovprogram og Naturskovsstrategiens anbefaling om udlæg af minimum 10
procent af skovarealet til biodiversitetsskov bliver opfyldt.
Naturudviklingstyperne udgør 148 hektar, hvilket er mere end ved tidligere arealsammendrag (88 hektar). Forøgelsen skyldes hovedsageligt en formalisering af engdrift på en
række markarealer samt en opdatering af skovkortene, der tager hensyn til seneste paragraf 3 registreringer af naturtyperne.
Driften på de øvrige arealer er uændret med undtagelse af arealet med juletræ og pyntegrønt, der reduceres fra ca. 10 til 5 hektar. Der er dog ikke tale om en udfasning af juletræsproduktionen. Ændringen i arealanvendelsen skyldes først og fremmet at en del
mislykkede og uplejede juletræskulturer sløjfes sammen med ældre pyntegrøntskulturer.
Der anlægges en ny juletræskultur på ca. 1 hektar for at fastholde nuværende produktionsniveau.
Med hensyn til friluftslivet i skovene vil dette blive opprioriteret på stort set alle skovområderne jf. skovpolitikken og de enkelte delmålsætninger for skovene. Dette vil helt konkret udmønte sig i en fastlæggelse, skiltning samt formidling af driften og den nye natur i
skovene.
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Fremtidige naturtyper i oversigt
Arealtype

Sammenlagt areal

Skovudviklingstyper		

I hektar*		

I % af totalt areal

Ædelgran og bøg			

175,83			

25,34

Urørt skov				

78,52			

11,31

Bøg med ask og ær		

73,21			

10,55

Eg med skovfyr og birk		

20,3			

2,93

Bøg					

17,62			

2,54

Bøg med gran			

17,52			

2,52

Græsningsskov			

8,6			

1,24

Egekrat				

2,5			

0,36

Eng					

88,25			

12,72

Hede					

31,46			

4,53

Strandeng				

14			

2,02

Mose					

6,5			

0,94

Overdrev				

5,86			

0,84

Sø					

2,75			

0,4

Mark					

117,44			

16,92

Anden anvendelse			

29,66			

4,27

Juletræ og pyntegrønt		

4,69			

0,68

Naturudviklingstyper

Øvrige arealer

* 1 hektar (ha) = 10.000 m2
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Kontakt
Har du spørgsmål til oversigten eller driften af kommunens grønne områder, er du meget
velkommen til at kontakte os på følgende adresse:
Park & Vejforsyningen
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 6000

Projektansvarlig
Søren Hoff Brøndum
Naturmedarbejder
Direkte tlf: 9845 6302
Mobil:
2965 6913
E-mail:
shob@frederikshavn.dk

Besøg os på nettet:
www.forsyningen.dk > Park & Vej > Skove
www.frederikshavn.dk > Borger > Park og Vej > Skove
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Bilag: 2.3. For skov og mennesker - FSC.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 37687/13

Bilag: 2.4. Træ med PEFC - mærket.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 37693/13

Bilag: 3.1. Budgetansvar tu 2015.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 213486/14

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for Teknisk Udvalg driftsbudget 2015
Profitcenter
5050000001

Budgetansvar
Direktørs område

Christian Roslev

Centerchef Søren Steenbock Vestergaard - Center for Teknik og Miljø

5100000009

Virksomhed - TU

Søren Steenbock Vestergaard

5100100007

May-Britt Græsdal Petersen

5100300001

Byg, Plan og Vej - TU
Byg, Plan og Vej - ØKU byggesagsbehand
Natur og Vandmiljø alm. drift

5100500001

P-vagter

Søren Steenbock Vestergaard

5100100008

May-Britt Græsdal Petersen
Maibrit Lykkegaard

Centerchef Bent Westerberg - Ejendomscentret
5200300001

Havne diverse

Birger Isaksen

5200300002

Sæby Havn udligningsmoms

Birger Isaksen

5200300003

Sæby Havn 100% moms

Birger Isaksen

5200300004

Birger Isaksen

5200300006

Sæby Lystbådehavn
Sæby Havn - velfærdsbygning
92,16%
Jollehavn i åen - Sæby

5200300007

Skagen Lystbådehaven

Anitta Falden Jensen

5200300005

Birger Isaksen
Birger Isaksen

Centerchef Erik Pedersen - Center for Park og Vej
5400410001

Intern drift

Birthe Dilling Berg

5400410002
5400420001

Intern drift - toldmoms
Værksted

Birthe Dilling Berg
Gert Henrik Christensen

5400420002

Værksted - toldmoms

Gert Henrik Christensen

5400511001
5400512001

Driftsleder Parker
Driftsleder Natur

Carsten Jørgensen
Lene Møller Buus

5400512002
5400513001

Driftsleder Natur - toldmoms
Driftsleder Gartneri

Lene Møller Buus
Bjarne Jørgensen

5400513002

Driftsleder Gartneri - toldmoms

Bjarne Jørgensen

5400520001
5400520002

Driftsleder Anlæg
Driftsleder Asfalt

Peter Nielsen
Karsten Højmark

5400520003
5400520004

Driftsleder Brolægning
Parkeringsordning

Kim Thirup
Jørgen Christensen

5400600001
5400600002

Interne regningsarbejde.
Eksterne regningsarbejde

Jørgen Christensen
Jørgen Christensen

5400700001

Vintertjeneste

Peter Nielsen

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder inden for Teknisk Udvalg anlægsbudget 2015

Profitcenter

Projekt

Budgetansvarlige
Birger Isaksen

Ejendomscenter

7050000001

Bådebroer

Miljø og Teknik

7050100000

Matrikulære berigtigelser

Park og Vej

7050400000

Slidlag

Søren Steenbock
Vestergaard
Jørgen Aakerberg

Park og Vej

7050400000

Vejprojekter

Jørgen Christensen

Park og Vej

7050400000

Jørgen Christensen

Park og Vej

7050400000

Park og Vej

7050400000

Park og Vej

7050400000

Park og Vej

7050400000

Park og Vej

7050400000

Park og Vej

7050400000

Renovering. af kørebaner
Koordinerende
belægningsarbejder
Kystfodring
Renovering. af
vejbelysningsanlæg 2010-2029
Broer, tunneller og underløb
Aktivitetsområde Bangsbo
botaniske have
Trafiksikkerhedsarbejde

Park og Vej
Direktørens
område

7050400000

Vejafvandingsbidrag
Pulje digitalisering og
velfærdstek TU

Erik Pedersen

7053000000

Jørgen Aakerberg
Søren Hoff Brøndum
Jørgen Aakerberg
Jørgen Aakerberg
Erik Pedersen
Erik Pedersen
Christian Roslev
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Forfattere:
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Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18.
november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der
blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere
som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.
På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper:
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere
resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutningstemaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015.
Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne:
Kommunikation og synlighed
Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores
kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt
sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et
fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i
omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den
positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt
særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her.
De, der kan selv, skal selv
Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig
selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og
selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at
bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed.
Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende
indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at
kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.
Styrke fællesskabet
Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores
lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust.
Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også
om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at
skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i
fællesskabet og andre menneskers liv.
Må-godt-land
Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer
og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke
af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger
og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende
aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.

Rikke Gundersen
Bente Jokumsen
Marianne Ellersgaard
Karin Rasmussen
Emne:
Opsamling på Byrådsseminar 2014

ARBEJDSKRAFT
BESLUTNINGSTEMAER
Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område
Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante
aktører.
Analysen handler bl.a. om:
Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud?
Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for
opkvalificering/uddannelse?
Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor?
Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år?
Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg
For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller
ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus
på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner,
inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi.

DEN POLITISKE DRØFTELSE
Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke
Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi
skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken
påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante
aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder).
Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor
mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkedsparate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de
reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem
kræver mere uddannelse osv.?
Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser
ud i forhold til kommunens fire vækstspor.
Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale
arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker,
som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.
Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse,
jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke.

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring
Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på
virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle
afsættes midler i budgettet til den del.
Fokus på kvindearbejdspladser
Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en
længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder
også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at
kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist
omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse.
Seniorordning
Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for
dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle
om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge
op m.v.
Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft
Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af
medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad
virksomhederne, der skal være med til at løfte den del.
Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i
håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag.
Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden
for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre
brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår
flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til
at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!
Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD).
Fastholdelse af traditioner og kompetencer
Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og
kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing
omkring en snak om et nybygningsskibsværft.
Kommunikation
Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber
om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder
osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling
og på, at vores byer er i udvikling.
Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi
kommunikerer.
Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen –
fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen
skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder.
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde
på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser
og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et
kontinuerligt behov.
Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være
mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang,
vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået
job her, at her er der også ægtefællejob.
Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores
image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her
er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at
synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst.
Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er
lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det
jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.
Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med
havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt
ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo
ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder.
Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en
langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen
med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder,
ungdomsuddannelser).
Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent
arbejdskraft.
Tiltrækning af arbejdskraft
Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi
tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder
måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i
lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få
betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke
mindst for den kommunale økonomi.
Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide
noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte
hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra.

Tiltrækning af nye virksomheder
Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det
vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe
endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne
flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation).

GRUPPEMEDLEMMER
Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen,
Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen
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UDDANNELSE
BESLUTNINGSTEMAER
Beslutningstemaer på tværs af udvalg
For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på
synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv.
Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale
erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre
tilstrækkelig kompetent arbejdskraft.
Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget
Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den
bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i
Frederikshavn Kommune?
Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de
bidrager til;





større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder
i lokalområdet
at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse
en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen
at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne.

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget
Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de
kan indgå i arbejdsstyrken.

DEN POLITISKE DRØFTELSE
Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig
arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem
vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om
at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke
tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor
vil vi lokalt have en målsætning om, at:
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse
På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at
sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse.
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser;





De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen
Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden
om de muligheder, der er i lokalområdet
Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn
Kommune
Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner
og erhvervsliv.

De fire vækstspor i folkeskolen
Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og
arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser &
Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er
for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.
Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der
i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en
erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende
arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for,
at flere tager en erhvervsuddannelse.
I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.
Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at
gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt
mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om
indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse.
For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion,
der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt
vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som
projektorienterede virksomhedsforløb m.v.
Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge.
Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015
mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den
overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få
EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.
Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge
erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både
vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg
af uddannelse.
Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børneog Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab.

GRUPPEMEDLEMMER
Lars Oldager, Pia Karlsen, Christina L. Eriksen, Jytte Høyrup, Kenneth Bergen og
Kristina Frandsen, Heidi Becker Rasmussen, Rikke Gundersen
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BYER
BESLUTNINGSTEMAER
Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og
Fritidsudvalget
De tre udvalg skal arbejde med følgende:




Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?
Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere
ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?
Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres
aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?

DEN POLITISKE DRØFTELSE
Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne
Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv,
som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for
at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige
bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed
på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen.
Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i
bymidterne. Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye
attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne
områder i bymidterne.
For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at
iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan
den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle),
der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på
Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset
Kappelborg eller etableres ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og
banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt.
Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne.
Fokus på processen
Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne.
Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De
skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv
bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.
Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges
spontane idéer, når situationerne opstår.
Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”.
Fokus på at skabe et nyt image
Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes
på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk
uenighed mv.
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed,
manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs,
nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal
understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.
Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.
GRUPPEMEDLEMMER
Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt.
Christian Roslev og Marianne Ellersgaard
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SYNLIGHED
BESLUTNINGSTEMAER
Beslutningstema på tværs af udvalgene
Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i
fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.
Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der
blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave
på tværs af de politiske udvalgsområder.
Beslutningstema på Økonomiudvalgets område
Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn
Kommune.
En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner
forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete
tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen.
Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne
nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad
vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu.
Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor:
Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem?

DEN POLITISKE DRØFTELSE
Hvad vil vi være kendte for?
Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere
velkomne!
Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her
er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”.
Hvem vil vi gerne tiltrække?
Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder
også udenlandske medborgere.





Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger
(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der)
Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene
Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire
vækstspor
Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg.

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund?
Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi
har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere
og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune.
Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter
det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode

Side10/15

historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores
kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn
Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke
kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden.
Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i
vilkårlig rækkefølge:














Vi giver ikke op
Vi tør godt
Vi ser muligheder fremfor begrænsninger
Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd”
Vi er en kombination af forskellige sindelag
Vi er mangfoldige i forvejen
Vi gør Danmark større for egne midler
Vi er porten til verden
Vi er mere kendte i Brüssel end i København
Vi er en del af en global verden
Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye
eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen
Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor
Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne.

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema?
Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være
ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive
virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler
Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.
Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som
oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til
fra udlandet.
Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har
muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive
virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode
historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder
og nye borgere,
Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og
rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen.
Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det
kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med
eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de
fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag.
Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere?
Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte
mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder
og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor.

Side11/15

Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at
tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med
nabokommunerne.
Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i
indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere.
GRUPPEMEDLEMMER
Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode
Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen
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VELFÆRD
BESLUTNINGSTEMAER
Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!
1.
2.

Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte
Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens
selvhjulpenhed og livskvalitet.

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af
inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg
vedrørende:





Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og
sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og
faggrænser?
Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi?
Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om
fokus på borgerens selvhjulpenhed?

DEN POLITISKE DRØFTELSE
Politik: ”Den, der kan selv, skal selv”
I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering
omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til
budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat
kan tage os af de svageste i samfundet.
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Fokus på borgerens ressourcer og behov
Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i
deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal
være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det
er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og
hjælp.
Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev
også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelsesautomatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få
hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”.
Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til
selv at gøre det!
Styrke fællesskabet
Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke
være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at
bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.
Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder
og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle!
Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og
sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i
forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at
skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser.
Tidlig indsats og forebyggelse
Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få
råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet,
idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige
medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af
normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og
tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte.
Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at
skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere
grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser.
Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så
derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være
evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter
noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser.
Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og
sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi
sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt.
Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se
afkastet!
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Velfærdsteknologi
Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt”
samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne
mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af
teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til
borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal
understøtte borgerens sociale relationer.
Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af
teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af
og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre
arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer.
Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde
investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off!
Kommunikation
Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med
borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”.
Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi
skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt
at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad
af selvhjulpenhed og livskvalitet.
Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal
samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.
Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte
dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet!
GRUPPEMEDLEMMER:
Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke
Albrektsen og Mette Brandt
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Bilag: 7.1. Orienteringssag vedr. udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen.
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
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Dok 216143-14_v1

Notat
Svarbrev fra Transportminister
Magnus Heunicke angående
udbygning af Skagensvej mellem
Ålbæk og Skagen.

Teknisk Udvalg

Sags.nr.
09/4895

Sagsbehandler : JOAA

Under henvisning til Teknisk Udvalgs brev til Transportministeren svarer denne med vedlagte brev, at en
udbygning af Skagensvej forudsætter, at der først skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse, da det hidtidige
beslutningsgrundlag fra Nordjyllands Amt i dag må anses for forældet.
Udbygningen kræver endvidere, at forligskredsen bag den grønne transportpolitik beslutter, at igangsætte en
ny VVM-redegørelser samt, at man bliver enige om at afsætte midler til at gennemføre projektet. En eventuel
bevilling til projektet vil endvidere bero på, at der kan opnås enighed herom i forligskredsen.
Tilsvarende vil en videreførelse af cykelstien helt til Skagen dels forudsætte et opdateret grundlag, dels
forudsætte prioritering af midler til projektet i forligs-kredsen.
Svarbrevet afsluttes med, at oplyse at kommunens er meget velkomne til at kontakte Vejdirektoratet, hvis vi
vil vide mere, om de undersøgelser, der ligger vedrørende projektet.
Bilag: 216134-14_v1_ Udbygning af Skagensvej mellem Ålbæk og Skagen (2).pdf.PDF

Bilag: 7.2. Udbygning af Skagensvej mellem Ålbæk og Skagen (2).pdf
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MINISTEREN

Frederikshavn Kommune
Formand Teknisk Udvalg
Lars Mejlvang Møller
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kære Lars Mejlvang Møller
Tak for din henvendelse af 25. november 2014 om udbygning af Skagensvej
mellem Ålbæk og Skagen.
Jeg har spurgt Vejdirektoratet om sagen, der har oplyst, at strækningen er på
ca. 17 km. Heraf er de 4 km blevet forbedret af det daværende Nordjyllands
Amt ved en udbygning med et ekstra spor, så det er blevet en 2+1 vej. Der er
endvidere etableret dobbeltrettet cykelsti, som dog ikke er ført helt til Skagen,
som du også nævner i din henvendelse.
Vejdirektoratet har oplyst, at et udbygningsprojekt forudsætter, at der først
skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse, da det hidtidige beslutningsgrundlag
fra Nordjyllands Amt i dag må anses for forældet.
I forligskredsen bag den grønne transportpolitik har vi tidligere besluttet, at
igangsættelse af nye VVM-redegørelser forudsætter, at vi også er enige om at
afsætte midler til at gennemføre projektet. En eventuel bevilling til projektet vil
bero på, at der kan opnås enighed herom i forligskredsen.
Tilsvarende vil en videreførelse af cykelstien helt til Skagen dels forudsætte et
opdateret grundlag, dels forudsætte prioritering af midler til projektet i forligskredsen.
I er fra kommunens side meget velkomne til at kontakte Vejdirektoratet, hvis I
vil vide mere, om de undersøgelser, der ligger vedrørende projektet.
Med venlig hilsen

Magnus Heunicke
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