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1.

Tema vedrørende vintertjenesten.

Åben sag
Sagsnr: 10/6316
Forvaltning: CPV
Sbh: joaa
Besl. komp: TU

Sagsfremstilling
På mødet vil der blive givet en status over de udførte vintertjenester fra oktober 2014 og til
nu.
Vintertjenesten i årets 2 første måneder har haft et forbrug på 7,1 mio. kr. Dette skal
sammenholdes med forbrugstallene for tidligere år

2007

517.198

4.938.831

5.456.029

Årets
forbrug
18.411.116

2008
2009

1.174.382
1.981.700

1.201.372
3.339.360

2.375.754
5.321.060

13.394.096
14.007.133

2010
2011

8.273.371
4.189.939

9.374.011
4.199.381

17.647.382
8.389.319

47.113.018
18.340.238

2012
2013
2014
2015

2.750.505
4.268.991
7.188.556
3.897.371

2.208.887
3.300.785
7.052.705
3.224.844

4.959.392
7.569.776
14.241.261
7.122.215

19.019.499
16.950.485
26.319.180
-

år

januar

februar

I alt

Budget for vintertjenesten er i 2015 på 16.320.330 kr.
Park og Vej har i perioden 2013-15 haft følgende udkald pr. år.
Vinterprioritet Udkaldstype
1. prioritet
Præventiv saltning
1. prioritet
Snerydning/kombi

2. prioritet
2. prioritet

Fortov/sti - saltning
Fortov/sti - snerydning/kombi
Håndhold - saltning
Håndhold - snerydning
Saltning/grusning - opland (2. prio.)
Snerydning -opland (2. prio.)

2013
80
12

2014
88
17

2015
61
6

25
2
17
6
3
7

21
11
6
15
6
14

20
2
10
2
0
3

På baggrund af en opgørelse af de seneste års udgifter til vintertjenesten i Frederikshavn
kommune excl. vinteren 2010 viser det sig, at udgiften for en ”normalvinter” i gennemsnit
beløber sig til ca. 18. mio. kr.
Udvalget har tidligere besluttet besparelser på vinterarbejder for rastepladser og cykelstier på
562.000 kr. således, at udgiften for en normalvinter svarer til ca. 17.5 mio. kr.
Byrådet har på møde den 16. juni 2014 hævet budgettet for vintertjenesten med 5 mio. kr.,
således at dette er på 16,3 mio. kr. Der skal således findes yderligere besparelser i
serviceniveauet svarende til ca. 1,2 mio. kr.
På mødet vil der blive forelagt forskellige forslag til reduktion af serviceniveauet.
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På baggrund af udvalgets valg af forslag til reduktioner, vil der blive udarbejdet et nyt regulativ
for vintertjenesten, gældende for vinteren 2015 / 2016.
Der er vedtaget en ny vejlov, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender omfanget af, men
loven vil få betydning for kommunens vintertjeneste. Når konsekvenserne af vejloven kendes,
vil dette blive forelagt Udvalget.
Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at
1. den givne status tages til efterretning
2. Udvalget tilkendegiver hvilke tiltag, der skal være gældende for vinteren 2015 / 2016

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Udvalget blev orienteret og tilkendegav, at der i det kommende vinterregulativ arbejdes videre
med, at
1. gå fra 2 til 4 vejklasser
2. reducere kørebredde og finish ved udvalgte vejkryds og
3. at der arbejdes videre med tiltag, der understøtter sommer og vinter cykelstier i
udvalgte områder.
Svarende til en samlet reduktion på 1,6 mio.kr.
Udvalget ønsker, at der informeres mest muligt om det kommende serviceniveau.
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2.

Tillægsbevilling til klimasikring

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar
2015 samt møde den 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet
om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering
af skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro
samt investeringer i klimasikring på tilsammen 25 mio. kr.

Åben sag
Sagsnr: 14/9542
Forvaltning: CTM
Sbh: sove
Besl. komp: TU/ØU/BR

Økonomi- og Indenrigsministeriet har helt ekstraordinært meddelt Frederikshavn
Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte
lånedispensation af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje 2015 på 200 mio.
kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til
finansiering af akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af
forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i 2015. Dispensationen er begrundet i
de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede
økonomi.
Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet, under henvisning til ministeriets
udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsen § 16, stk. 1,
meddelt Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4 mio.
kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde på
grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og
forebyggende klimatilpasningsinvesteringer.
Der er således 18,5 mio. kr. til klimasikring. De 6,5 mio. kr. forventes anvendt til
udbedring af de direkte skader fra uge 42. De resterende midler anvendes til
klimasikringstiltag som:


Opmåling af Å systemer



Vurdering af Å systemernes kapacitet i forhold til den vandmængde, der
må forventes at systemet skal kunne transportere.



Udarbejdelse af en dynamisk model, som kan vise de forskellige
klimasituationer



Udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan de forskellige værdier sikres.



Dialog med borgerne om, hvilken løsning der vælges i det enkelte opland.



Udbud af den valgte opgave



Gennemførelse af den valgte løsning.

Administrationen vil på næste udvalgsmøde fremlægge oplæg til prioritering af de
forskellige vandløbssystemer. Administrationen udbyder opgaven jf. ovenstående
på Ellings Å systemet i løbet af marts måned.

Indstilling
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Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget
og byrådet at godkende at
1. anlægsbevillingen placeres under Teknisk udvalg
2. der gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. til projekt Klimasikring.
Bevillingen finansieres af yderligere låneoptag på 18,5 mio. kr.
3. rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. frigives

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr le5nedispensation til
klimatilpasningsinvesteringer.pdf (dok.nr.38004/15)
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3.

Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske

virksomheder i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af
arbejdsmarkedet.

Åben sag
Sagsnr: 15/1563
Forvaltning: CAM
Sbh: maku
Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/
SOU/SUU/ØU/BR

Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende:


En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn
Kommune.
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus.
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:


Jobskabelse og vækstmuligheder



Synlighed og rummelighed



Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:


Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder



Målrettet rådgivning til offentligt ansatte



Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk



Etablering af mentorordning



Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre.
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet,
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og
udvalgs mødedatoer.
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:



Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar



Handicaprådet - den 23. februar



Socialudvalget - den 4. marts



Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts



Teknisk Udvalg - den 9. marts



Sundhedsudvalget - den 10. marts



Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts



Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts



Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts



Distriktsudvalget - den 17. marts



Økonomiudvalget den 18. marts



Ældrerådet - den 30. marts



Integrationsrådet - den 31. marts



Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på
godkendelse.
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015

Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:
Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det
er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige,
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og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder,
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte
kontanthjælpsmodtagere osv.

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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4.

Ændring af udpegning til styregruppe for Strategisk

Midtbyudvikling
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg blev på mødet d.12.januar 2014 bedt om at udpege et medlem fra
Teknisk Udvalg til styregruppe for Strategisk Midtbyudvikling. På mødet blev Lars
Møller udpeget som repræsentant til styregruppen.

Åben sag
Sagsnr: 14/2056
Forvaltning: UE
Sbh: gihy
Besl. komp: TU

På baggrund af efterfølgende drøftelse i Teknisk Udvalg ønsker udvalget at
Flemming Rasmussen udpeges til repræsentant i styregruppen for Strategisk
Midtbyudvikling i stedet for Lars Møller.
Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg genovervejer en udpegning
af en repræsentant fra Teknisk Udvalg til styregruppe for Strategisk
Midtbyudvikling. .
Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Udvalget valgte at udpege Flemming Rasmussen.
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5.

Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt
over Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 15/2351
Forvaltning: HR
Sbh: hewa
Besl. komp: TU

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune.
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr.
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er
sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for
år 2013.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom,
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær,
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk
sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige
medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte,
reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser,
elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret
under de respektive centre.
Indstilling
Teknik og Miljødirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.
Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Tages til efterretning.
Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)
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6.

Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling
1. Svarbrev fra Transportminister Magnus Heunicke angående
udbygning af Skagensvej mellem Ålbæk og Skagen. 1 bilag
2. Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. 2 bilag
3. Kystdirektoratet har truffet afgørelse vedr. ”Fellen”. 1 bilag

Åben sag
Sagsnr: 13/25439
Forvaltning: CTM
Sbh: befo
Besl. komp: TU

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Orientering.
Bilag
Orienteringssag vedr. udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen. (dok.nr.216143/14)
NotatTU 9.3.2015 Solnedgangspladsen i Gl. Skagen (dok.nr.38485/15)
Bilag til dagsordenpkt. TU 9. marts 2015_billeder af Solnedgangspladsen (dok.nr.28897/15)
Orientering til Teknisk Udvalg 09-03-2015 (dok.nr.36234/15)

Teknisk Udvalg - Referat - 09. marts 2015

Side 13 af 14

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Mejlvang Møller

Anders Broholm

Flemming Rasmussen

Kenneth Bergen

Peter E. Nielsen

Karl Falden

Bahram Dehghan
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Bilag: 2.1. Svar på ansøgning fra Frederikshavn Kommune vedr
le5nedispensation til klimatilpasningsinvesteringer.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 38004/15

Frederikshavn Kommune
Att.: Centerchef John Kristensen
E-post: joki@frederikshavn.dk og lech@frederikshavn.dk
Cc: tilsynet@statsforvaltningen.dk

Vedr. dispensation til omprioritering af lånedispensation for 2015 samt lånedispensation fra restlånepuljen for 2015 til klimatilpasningsinvesteringer
Sagsnr.
2014 - 20360
Doknr.
210095
Dato
26-02-2015

Frederikshavn Kommune har ved henvendelser af 3. november 2014 og 6. januar
2015 samt dagsorden af 18. december 2014 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet
om adgang til at lånefinansiere akutte anlægsudgifter på 6,5 mio. kr. til reetablering af
skader på veje, broer og af oversvømmede områder ved bl.a. Elling og Præstbro samt
til investeringer i klimasikring på 25 mio. kr. af skader ved fremtidige ekstreme regnskyl.
Som del af en løsning har kommunen i den forbindelse søgt om at en andel svarende
til 18,5 mio. kr. af lånedispensation for 2015 på 33,5 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale kan formålskonverteres til det ordinære anlægsområde, således at låneadgangen 100 pct. kan anvendes til anlægsudgifter til udbedringer af skader af bl.a. veje som følge af regnvejret i uge 42 samt til forebyggende klimatilpasningsinvesteringer.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed udtale følgende:
Indledningsvis skal Økonomi- og Indenrigsministeriet hermed i medfør af lånebekendtgørelsens § 17, jf. § 16, stk. 4, helt ekstraordinært meddele Frederikshavn
Kommune dispensation til, at 14,5 mio. kr. af den tidligere meddelte lånedispensation
af 29. august 2014 på 33,5 mio. kr. fra lånepulje for 2015 på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, kan omprioriteres og anvendes til finansiering af
akutte og forebyggende klimatilpasningsprojekter på grundlag af forventede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr. i 2015. Dispensationen er begrundet i de særlige klimamæssige begivenheder i oktober 2014 og kommunens pressede økonomi.
Derudover skal Økonomi- og Indenrigsministeriet hermed, under henvisning til ministeriets udmeldingsbrev af 30. juni 2014 samt i medfør af lånebekendtgørelsens § 16,
stk. 1, meddele Frederikshavn Kommune yderligere lånedispensation for 2015 på 4
mio. kr. fra restlånepuljen for 2015 til investeringer på det borgernære anlægsområde
på grundlag af forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr. til akutte og forebyggende klimatilpasningsinvesteringer. Det skal bemærkes, at der ved en reduktion i de
forventede anlægsudgifter i 2015 på 4 mio. kr., der hermed er meddelt lånedispensation til, sker en tilsvarende reduktion af lånedispensationen.
Lånedispensationen for 2015 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Frederikshavn Kommune reelt afholder i 2015. Der gøres endvidere opmærksom på, at
der kun kan optages lån til finansiering af anlægsudgifter eksklusiv moms.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal understrege, at låntagningen skal ske på de
vilkår m.v., der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013
om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. De nærmere vilkår for
låntagningen er endvidere beskrevet i lånevejledningen.

Endelig kan Økonomi- og Indenrigsministeriet henvise kommunen til at søge om lånedispensation for 2016 til klimatilpasningsinvesteringer fra evt. relevante lånepuljer
afsat i ØA16.
Statsforvaltningen er underrettet om ovenstående.

Med venlig hilsen
Søren H. Thomsen
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at forbedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige
socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en
ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af
væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virksomhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der
er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det
ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette
er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at borgerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et
virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen
mellem kommunen og den socialøkonomiske virksomhed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring udviklingen af den enkelte borger.

1)

Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.
Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Politikkens grundlæggende principper
samt konkrete mål

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk
udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdygtige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de soSynlighed og rummelighed

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune
ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde
mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

te sig af.

sættere og virksomheder. Til at implementere politikken
nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

Frederikshavn Kommune.

ten af arbejdsmarkedet.

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper
Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

for politikken.

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til
den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og

Jobskabelse og vækstmuligheder

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal
Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

kedet.

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til

4

Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

Konkrete mål

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede
For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:

tighed.

orielt socialøkonomisk
k

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
Iværksætterrådgivningen til
socialøkonomiske iværksættere
og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige
ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmulighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske
virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og
indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

En indgang til kommunen

Etablering af mentorordning

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

Målrettet rådgivning
til oﬀentligt ansatte

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller
ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et konstruktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en

Etablering af lokalt
tværsektorielt
socialøkonomisk netværk

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren.
Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vejledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentlige ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

tere og virksomheder

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats
bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

virksomhed.

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og
bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret

Etablering af lokalt tværsektorielt

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne

socialøkonomisk netværk

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkonomiske iværksættere og virksomheder med fokus på både

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner,

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning,

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en

mien er i et eventuelt samarbejde.

række arrangementer og workshops, der fremhæver konkrete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

somhedsdrift.

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbsaftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og

nærmere angivet social forpligtelse.

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.

Kommunikationsstrategi
Etablering af mentorordning
Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres
Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder.

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer,

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller

at løse.

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplanlægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt.

økonomiske iværksættere og virksomheder.
•
En indgang til kommunen

Den skal for det første rette sig internt mod medarbejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde
med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i
socialøkonomiske virksomheder.

2)

Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen indebærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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•

Eksternt er det afgørende med en kommunikationsstrategi over for samarbejdspartnere, virksomheder,
foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet
hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kommunes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng
internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge
strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkonomisk iværksætterkultur og dermed flere socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn.
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FORORD
Vi har i de seneste år set en opblomstring af flere nye danske socialøkonomiske
virksomheder. Det er en spændende udvikling, der kan medvirke til at skabe
positive samfundsmæssige forandringer i Danmark.
Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et
Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre
nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse,
at mange danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig forskel i forhold til at realisere netop dette mål.
Det gør de for eksempel, når en cateringvirksomhed skaber et arbejdsfællesskab
for indvandrerkvinder, der hidtil ikke har kunnet finde fodfæste på det danske
arbejdsmarked på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sårbarhed. Eller når biavl og honningproduktion skaber fleksibel beskæftigelse for
udsatte personer og dermed giver dem ”en plads i samfundet”.
Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og
hvad vi kan gøre for at overkomme disse barrierer. Der skal lyde en stor tak til
alle udvalgets medlemmer for deres dedikerede og kompetente indsats i udvalgsarbejdet.
Udvalgets analyser viser, at det på ingen måde er let at drive en socialøkonomisk
virksomhed, der både skal levere samfundsnyttige og forretningsmæssige resultater. Derfor er det heller ikke holdbart, at socialøkonomiske iværksættere, som
tingene ser ud i dag, skal kæmpe med ekstra barrierer, blot fordi de er socialøkonomiske.
Det er vores klare overbevisning, at det bør være lettere og mere attraktivt at
starte og drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Med dette udspil tager vi fat i de vigtigste af de udfordringer, udvalget har identificeret. På denne
måde håber vi, at kunne give sektoren et vigtigt skub i den rigtige retning.
Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksomheder og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virksomheder. Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed
mod, hvordan vi kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for
at skabe nye samfundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige
aktører på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder.

Manu Sareen

Mette Frederiksen

Minister for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold

Beskæftigelsesminister

VIRKSOMHEDER I DANMARK
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SAMMENFATNING
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige arbejdsmarked. Derfor styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet nu indsatsen for at gøre det lettere og
mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på
markedsvilkår i Danmark. Den styrkede indsats følger op på anbefalinger fra
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.
”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål
gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.”
1

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og
ressourcer herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige
metoder til at opnå denne forandring.
Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæssige problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de arbejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Mange socialøkonomiske virksomheder gør en stor indsats for at opkvalificere og inkludere
personer fra en udsat målgruppe og bidrager herigennem til, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet, en plads i samfundet og derigennem et mere værdigt
liv.
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer,
der står i vejen for, at danske socialøkonomiske virksomheder kan udnytte deres
fulde potentiale. Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første
skridt i forhold til at nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæksten af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

BAGGRUND
Ved finanslovsaftalen for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale
om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Derfor nedsatte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget
har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske
virksomheder i Danmark og givet anbefalinger til, hvorledes disse udfordringer bedst imødekommes.

1
Definition af socialøkonomiske virksomheder, Anbefalingsrapport, Udvalget for socialøkonomiske virksomheder,
september 2013.
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OVERSIGT OVER INITIATIVERNE	
  
Bedre rammer, vejledning og samarbejde

dokumentere deres arbejde samt de resulta-

Vækstcenter for socialøkonomiske
virksomheder

Klar identitet og regulering

Der etableres et vækstcenter, der skal samle
og formidle viden, styrke samarbejdet på

Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

feltet og fungere som én indgang til hjælp og

Der introduceres en særlig registreringsord-

vejledning for socialøkonomiske virksomhe-

ning for socialøkonomiske virksomheder, som

der og potentielle samarbejdspartnere..

skal bidrage til at definere, legitimere og
regulere sektoren.

Vækstcentret får desuden en hjemmeside,

ter, de skaber.

som skal give adgang til information og vejledning.

Undersøgelse af muligheden for at
lempe rimelighedskravet

Råd for Socialøkonomiske Virksomheder

Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddra-

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

søger muligheden for at fravige rimeligheds-

skal følge sektorens udvikling samt arbejde

kravet for socialøkonomiske virksomheder.

gelse af arbejdsmarkedets parter, som under-

for et styrket fokus på socialøkonomiske
virksomheder på tværs af den offentlige,
private og frivillige sektor.

Styrket forretningsgrundlag og
iværksætteri

Pulje til styrket kommunal indsats
motiverede og interesserede kommuner til at

Forlængelse af det Sociale Vækstprogram

styrke deres indsats for og samarbejde med

Det Sociale Vækstprogram er forlænget frem

Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt

socialøkonomiske virksomheder.

til 2016. Vækstprogrammet er et forretningsudviklingsforløb målrettet socialøkonomiske
virksomheder.

Større viden og kendskab
Oplysningsindsats om socialøkonomiske virksomheder

Styrket socialøkonomisk iværksætteri
og forretningsdrift
Der iværksættes en række aktiviteter rettet

Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge

mod at sikre socialøkonomiske iværksættere

kendskabet til socialøkonomiske virksomhe-

og virksomheder bedre adgang til sparring og

der, så interessen for at samarbejde med,

vejledning i forhold til at udvikle deres forret-

investere i, og efterspørge produkter fra

ningsidé og etablere eller udvide egen virk-

socialøkonomiske virksomheder stiger.

somhed.

Værktøjskasse til dokumentation af
effekt

Der igangsættes et program, der skal fremme

Der udarbejdes en værktøjskasse, som inde-

etablering og udvikling af partnerskaber

holder redskaber, der kan støtte og vejlede
socialøkonomiske virksomheder til selv at

større danske virksomheder.

Private partnerskaber

mellem socialøkonomiske virksomheder og
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SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER –
EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNDSMÆSSIG
FORANDRING
Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi
skal fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international
økonomi. Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder
til de personer, der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative påvirkning på miljøet og sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.
Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsninger. Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde
på tværs af eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet
og det private.
Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virksomheder kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsninger på centrale samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af
virksomhedernes egne aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspirere til nytænkning, højere standarder og nye samarbejder hos andre private,
offentlige og frivillige aktører.
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag
spiller mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at
opkvalificere og inkludere personer fra udsatte målgrupper i arbejde. På denne
måde bidrager de til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør således et vigtigt supplement til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige indsats.
2

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer,
som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøkonomiske virksomheder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer lige godt
ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. Dette udfordrer virksomhedernes muligheder for at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og etablere samarbejder med offentlige og private aktører.
Regeringen ønsker med den igangsatte indsats at skabe bedre rammer for, at
socialøkonomiske virksomheder kan operere på markedsvilkår og udleve deres
potentiale. Dette skal blandt andet opnås ved at styrke det almene kendskab til
den socialøkonomiske virksomhedstype samt ved at styrke de socialøkonomiske
virksomheders muligheder for at indgå nyskabende samarbejder med relevante
aktører i såvel den offentlige, private og frivillige sektor.

2
I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. Udsathed anvendes i denne
forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordinære
arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til
fysiske eller psykiske handicap.

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I
DANMARK
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med
det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.
3

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og
ressourcer fra disse tre sektorer. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv
social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede, midlertidige projekter, ved at de som virksomheder primært
anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.
Udvalget for socialøkonomiske virksomheders undersøgelser viser, at der er stor
variation blandt danske socialøkonomiske virksomheder. Overordnet kan der
skelnes imellem socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe/sag eller med en målgruppe. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag, har
til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller
fremme en særlig samfundsgavnlig
sag. Eksempelvis kan virksomheden
BAGGRUND
gennemføre oplysningsaktiviteter, proVed finanslovsaftalen for 2013
ducere hjælpemidler, organisere støtindgik regeringen og Enhedslitearrangementer eller donere virksomsten aftale om at støtte udviklinhedens overskud for at fremme et særgen af socialøkonomiske virkligt formål.
somheder. Derfor nedsatte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.
Udvalget har undersøgt barrierer
for etablering og udvikling af
socialøkonomiske virksomheder
i Danmark og givet anbefalinger
til, hvorledes disse udfordringer
bedst imødekommes.

Socialøkonomiske virksomheder, der
arbejder med en målgruppe, involverer
en udsat målgruppe direkte i deres
virke. Dette gør de eksempelvis ved at
ansætte udsatte ledige eller ved at sikre
bedre beskæftigelsesmuligheder og
større livskvalitet for den enkelte gennem inklusion, aktivering og kompetenceudvikling.

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har opstillet fem kriterier, der afgrænser socialøkonomiske virksomheder fra andre typer af virksomheder og
organisationer. Disse kriterier er:
• Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter; det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-,

3

Jf. definition af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder
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miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
• Væsentlig erhvervsdrift – virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
• Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og
fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
• Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til
primært at fremme sociale formål, reinvestere i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til
investorer.
• Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transparent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse.

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede igennem deres arbejde 292 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksomhedstypen i Danmark synes således fortsat at være forholdsvis begrænset. Et
nærmere kig på de 292 virksomheder giver dog en indikation af, at der i disse år
kommer flere nye socialøkonomiske virksomheder til. Således er ca. halvdelen af
virksomhederne etableret i 2007 eller senere.
4

Figur 1: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark inddelt efter formål, og
om de arbejder for eller med en målgruppe (juni 2013)

Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheders anbefalingsrapport, 2013.

Barrierer for socialøkonomiske virksomheder
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede en række udfordringer, som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske
virksomheder i Danmark. Blandt andet blev følgende udfordringer vurderet som
centrale barrierer:
Begrænset kendskab

4
Det skal bemærkes, at dette antal er udtryk for et øjebliksbillede, der udelukkende er baseret på udvalgets kortlægningsarbejde.

10

Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Dette gælder både virksomhedstypen generelt, virksomhedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf.
Behov for afgrænset identitet og bedre regulering
Fraværet af en egentlig regulering og en klar afgrænsning af, hvad en socialøkonomisk virksomhed er, gør det i nogle sammenhænge vanskeligt for socialøkonomiske virksomheder at legitimere og markedsføre deres virksomhed over for
kunder, investorer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.
Begrænsninger vedrørende ansættelse på særlige vilkår
Socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med en målgruppe, oplever, at
elementer i beskæftigelseslovgivningen, der skal forhindre konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært ansatte, til en hvis grad begrænser de socialøkonomiske virksomheders muligheder for at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet.
Behov for stærkere forretningsgrundlag
Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan opleve særlige udfordringer i forhold til at udvikle og opretholde en økonomisk bæredygtig virksomhed
samtidig med, at de undgår at gå på kompromis med deres sociale formål. Disse
udfordringer forstærkes af, at mange socialøkonomiske iværksættere synes at
have begrænset erfaring med og viden om forretningsdrift samt begrænset adgang til forretningsmæssig sparring og erfaringsdeling igennem deres netværk.
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STYRKET INDSATS FOR
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.
På baggrund af de udpegede barrierer styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet derfor nu med 10
initiativer indsatsen for at gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og
udvikle socialøkonomiske virksomheder. Den styrkede indsats følger således
direkte op på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.
De 10 initiativer skal styrke forudsætningerne for, at den socialøkonomiske sektor i Danmark over de næste år kan vokse sig større og stærkere. Dette skal ske
ved at støtte op omkring eksisterende socialøkonomiske virksomheders muligheder for at styrke og udvikle deres forretning samt ved at støtte op omkring
udviklingen af nye socialøkonomiske forretningsidéer.
Indsatsen er målrettet en sektor i hurtig bevægelse. Der lanceres løbende nye
tiltag med et socialøkonomisk sigte, og der udvises interesse for potentialet i de
socialøkonomiske virksomheder fra mange sider: Hos større private virksomheder og fonde, i civilsamfundet og ikke mindst i kommunerne.
Det er derfor ambitionen, at der sikres en stærk kobling mellem den forestående
indsats, de socialøkonomiske virksomheder og øvrige private og frivillige tiltag
på området. En kobling der kan danne grobund for stærke fremtidige partnerskaber til gavn for den socialøkonomiske sektor.
Indsatsen består af 10 initiativer, der samlet skal medvirke til at sikre:
• Bedre rammer, vejledning og samarbejdsmuligheder for socialøkonomiske virksomheder.
• Klar identitet og regulering for og omkring socialøkonomiske virksomheder.
• Større viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder og deres
samfundsmæssige effekt.
• Et styrket forretningsgrundlag i socialøkonomiske virksomheder og mere
socialøkonomisk iværksætteri.

12

BEDRE RAMMER, VEJLEDNING OG SAMARBEJDE
Socialøkonomiske virksomheders fokus på såvel social som økonomisk værdiskabelse medfører, at de ofte er underlagt mange forskellige regelsæt og derfor
møder flere krav til dokumentation, kontrol og administration end andre virksomheder inden for deres respektive branche.
Der er behov for, at offentlige institutioner, private virksomheder og andre aktører fremadrettet kan få bedre adgang til viden om socialøkonomiske virksomheder og de regler og rammer, der gælder for dem. En fælles offentlig indgang for
og omkring socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde information om
den socialøkonomiske virksomhedstype samt give overblik og vejledning vedrørende gældende regulering og viden om muligheder for samspil med det socialøkonomiske felt. Meget tyder i denne forbindelse på, at der er et særligt stort
potentiale i at styrke samspillet og synergien mellem de socialøkonomiske virksomheder og social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.
Indsatsen for socialøkonomiske virksomheder har til formål at styrke rammevilkårene og samarbejdsmulighederne for en forholdsvis ny og dynamisk socialøkonomisk sektor, hvis behov både er forskelligartede og i konstant forandring.
For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der
behov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse
indsatsen herefter. Dette søges opnået ved etablering af et Råd for socialøkonomiske virksomheder.
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer:
VÆKSTCENTER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER
Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes gennem oprettelsen af et Vækstcenter, som skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomiske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere. Vækstcentret skal:
• Smidiggøre socialøkonomiske virksomheders indgang til, kontakt og
samarbejde med det offentlige og dermed bidrage til at lette deres administrative byrder.
• Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og
iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af socialøkonomisk virksomhed.
• Løbende formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samarbejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor.
• Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske
virksomheder og offentlige myndigheder.
• Løbende indsamle og dele viden, bl.a. gennem hjemmesiden, som skal
fungere som Vækstcentrets digitale profil.

PULJE TIL STYRKET KOMMUNAL INDSATS
Der er brug for, at flere kommuner arbejder målrettet med socialøkonomiske
virksomheder. Derfor afsættes en del af satspuljen til socialøkonomiske virksomheder til, at en eller flere medarbejdere i en kommune kan optimere kommunens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. Interesserede kommuner
vil blandt andet kunne søge midler til nedenstående:
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• En eller flere tværgående tovholdere med indgående kendskab til kommunens organisering og funktion.
• At styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen, særligt mellem arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre, den kommunale indkøbsafdeling og den lokale erhvervsservice.
• Dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder for at få flere udsatte ledige i beskæftigelse.
• Arbejde med effekt af ansættelse/deltagelse i tilbud i en socialøkonomisk
virksomhed samt kortlægning af, hvad kommunen får for pengene og derved, hvad kommunen sparer på lang sigt.
• Optimering af kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder i
lokalområdet.
• Forankring af tovholderens arbejde med socialøkonomiske virksomheder.
• Udvikling af en kommunal strategi.

RÅD FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER
Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligartet, og under konstant udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal
følge denne udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske
virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Rådets opgaver er bl.a. at:
• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virksomheder og fungere som advisory board og sparringspartner for Vækstcentret og dets virke.
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til,
hvordan der bedst kan støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders
vækstvilkår.
• Bidrage til den offentlige debat vedrørende socialøkonomiske virksomheder.
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KLAR IDENTITET OG REGULERING	
  
Socialøkonomiske virksomheder er i kraft af deres kombination af forretningsdrift med et socialt formål en relativ ny og anderledes virksomhedsform. Det
medfører vanskeligheder for virksomhederne i forhold til klart at afgrænse og
legitimere sig i forhold til mere traditionelle aktører, herunder andre private virksomheder og frivillige organisationer.
Vanskelighederne kommer særligt til udtryk i forhold til kommunikation med
kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, der kan have
svært ved klart at skelne socialøkonomiske virksomheder fra andre aktører. Dette gør det vanskeligt for forbrugere og samarbejdspartnere aktivt at tilvælge
socialøkonomiske virksomheder og produkter. For at skabe de bedste rammer
for socialøkonomiske virksomheder, er det vigtigt, at socialøkonomiske virksomheder får mulighed for at legitimere deres virksomhed og får en fælles identitet
og regulering gennem lovgivning.
En klar afgræsning af socialøkonomiske virksomheder vil tilmed gøre det muligt
at følge sektorens udvikling samt at tilpasse lovgivning for denne virksomhedstype. Dette gælder særligt i forhold til virksomhedernes arbejde med personer,
der står på kanten af, eller helt uden for, arbejdsmarkedet.
Det er vigtigt, at alle bidrager og er en del af det danske arbejdsmarked så vidt
muligt. Ikke kun for samfundets skyld, men i høj grad også for den enkeltes. Det
er en høj prioritet, at også de allermest udsatte har en hverdag, hvor de har noget at stå op til. En del socialøkonomiske virksomheder har netop inklusion som
formål, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne ikke begrænses unødigt i
deres virke. Det er i dag en barriere for en del socialøkonomiske virksomheder,
at muligheden for at ansætte flere udsatte ledige begrænses af lovgivningen. Der
er derfor et behov for at undersøge, hvorvidt reglerne på beskæftigelsesområdet
kan blive tilpasset, således at socialøkonomiske virksomheder i større omfang
kan inkludere udsatte ledige på arbejdsmarkedet uden det fører til fortrængning
eller konkurrenceforvridning.
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer:
REGISTRERINGSORDNING FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER
Der introduceres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder,
som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Registreringsordningen skal gøre det muligt for virksomhederne at dokumentere, at de lever
op til visse standarder i forhold til deres virksomhedsdrift og er transparente.
Det sker ved at give dem eneretten til betegnelsen ”registreret socialøkonomisk
virksomhed”.
UNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT LEMPE RIMELIGHEDSKRAVET
Der er igangsat et forsøg, som indebærer mulighed for dispensation fra rimelighedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister
med løntilskud. Forsøget omfatter kun førtidspensionister ansat med løntilskud
og løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter
som skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsat-
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te at lempe rimelighedskravet for en bredere gruppe af ansatte på særlige vilkår i
socialøkonomiske virksomheder under hensyntagen til at støttet beskæftigelse
ikke skal fortrænge ordinært ansatte og ikke må være konkurrenceforvridende.
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STØRRE VIDEN OG KENDSKAB	
  
Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Dette gælder både forretningsmodellen generelt, virksomhedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf. Alment kendskab til socialøkonomiske virksomheders særlige karakteristika er centralt i forhold til at opbygge tillid og understøtte interessen for samarbejde hos potentielle kunder, partnere og investorer.
Derfor skal kendskabet til socialøkonomiske virksomheder være højere. Der skal
sættes ind for at øge kendskabet på alle niveauer og gøre socialøkonomi til et
kendt koncept hos den danske befolkning. Et øget kendskab kan desuden på sigt
bidrage til, at nye såvel som erfarne iværksættere vil vælge en socialøkonomisk
forretningsmodel.
Socialøkonomiske virksomheders muligheder for at opnå større synlighed og
anerkendelse vurderes af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder at være
tæt knyttet til deres formåen i forhold til at dokumentere og kommunikere deres
samfundsnyttige arbejde og resultater. Et styrket fokus på, og bedre redskaber
til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, dokumentere og følge op på den
forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virksomheder forbedrede muligheder for at markedsføre sig i forhold til potentielle kunder, donorer, samarbejdspartnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden give virksomhederne
bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og styrke deres egen
indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større legitimitet
af feltet og virksomhedernes indsats.
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer:
OPLYSNINGSINDSATS OM SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER
Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at
flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor
være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater
blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndigheder og samarbejdspartnere.
For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret på en række oplysnings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomheders særlige
karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.
VÆRKTØJSKASSE TIL DOKUMENTATION AF EFFEKT
Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og
vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres
arbejde samt de resultater, de skaber. Værktøjskassen skal være enkel, så den
kan bruges, uden at det kræver væsentlige faglige forudsætninger eller et højt
tidsforbrug for en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal den sikre et fagligt troværdigt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt omfang er sammenlignelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs
af socialøkonomiske virksomheder. Værktøjskassen tilpasses EU's standarder for
dokumentation af social effekt.

VIRKSOMHEDER I DANMARK
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STYRKET FORRETNINGSGRUNDLAG OG IVÆRKSÆTTERI	
  
Det kan være en stor udfordring at starte egen virksomhed. En udfordring der
kun bliver større, hvis den valgte forretningsmodel både skal lede til en effektiv
social indsats samt etablering og opretholdelse af en økonomisk levedygtig forretning.
Analyser foretaget af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders indikerer, at
mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om
forretningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale
felt, men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forretningsmæssige baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere
generelt ikke har samme naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling,
som kan være tilfældet for andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere vanskeliggøre processen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed.
Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygtige socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomiske iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i
forhold til at udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virksomhed. Dette gælder både traditionelle forretningsmæssige udfordringer samt
særlige udfordringer knyttet til den socialøkonomiske forretningsmodel.
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer:
STYRKET SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI OG FORRETNINGSDRIFT
Udvikling af nye innovative socialøkonomiske forretningsidéer og bæredygtige
socialøkonomiske virksomheder i Danmark skal styrkes. Dette søges opnået ved:
• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp
til at udvikle deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde
med relevante uddannelsesinstitutioner.
• At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske iværksættere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling
af socialøkonomiske virksomheder
• At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang til sparring og vejledning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere.

DET SOCIALE VÆKSTPROGRAM
Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske
virksomheder har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstprogram, som indeholder:
• Tilknytning af professionel forretningsudvikler
• Camps og kurser med fokus på salg, organisation og ledelse
• Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre donationer til igangsættelse af nye tiltag i virksomheden
• Professionel rådgivning om finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold
• Netværk gennem kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder
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Erfaringerne hidtil viser, at programmet medfører øget salg og omsætning samt
mulighed for indslusning af flere udsatte ledige i virksomhederne. Det Sociale
Vækstprogram er forlænget, så programperioden nu løber frem til 2016.
PARTNERSKABER MED PRIVATE VIRKSOMHEDER
Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større almindelige virksomheder. Målet er at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder blandt
andre virksomheder samt at sikre kompetenceudvikling hos socialøkonomiske
virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder vil kunne inspirere de almindelige virksomheder med, hvordan udsatte personer kan indsluses og fastholdes
på arbejdsmarkedet. Desuden kan de almindelige virksomheder bruge partnerskabet til at udøve social ansvarlighed ved at støtte socialøkonomiske virksomheder, som ofte har en stor andel medarbejdere ansat på særlige vilkår.

VIRKSOMHEDER I DANMARK
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Bilag: 5.1. HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 31834/15

Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 18. februar 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i
Frederikshavn Kommune i 2012, 2013 og 2014.
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15-2351
Forfatter:
Pernille Dreier
Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune
Sygefravær (%)
2012

2013

2014

Januar

4,22

4,95

4,33

Februar

3,87

4,63

4,00

Marts

3,83

3,40

4,27

April

3,12

2,97

3,29

Maj

3,22

3,06

3,14

Juni

3,33

3,09

2,97

Juli

2,36

2,47

2,54

August

2,80

2,77

3,01

September

3,63

3,70

3,90

Oktober

3,54

3,63

3,65

November

3,75

4,12

4,00

December

3,68

3,72

3,45

Gennemsnit

3,44

3,53

3,53

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den
18. februar 2015.
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i
Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015.
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne:
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Jan.
2014

Feb.
2014

Marts
2014

April
2014

Maj
2014

Juni
2014

Juli
2014

Aug.
2014

Sept.
2014

Okt.
2014

Økonomi & Personale

2,04

2,29

1,89

2,07

0,75

0,49

0,33

0,59

0,43

Udvikling og Erhverv

2,89

3,51

4,72

2,84

4,68

4,06

2,90

3,70

4,98

Arbejdsmarked
Ejendomscenteret
Teknik og Miljø
Park og Vej.
Familie

8,79
4,96
4,11
8,07
0,74

7,83
3,86
3,85
8,83
0,41

6,87
5,13
4,40
7,24
0,55

4,38
3,79
2,75
5,86
0,44

4,77
4,25
1,90
7,81
0,44

4,87
4,25
2,11
8,83
0,54

5,02
3,04
3,39
8,61
0,41

6,62
3,50
2,73
8,88
0,47

8,37
4,18
4,31
8,92
0,62

Dec.
2014

Jan.
2015

Gennem
snit

0,66

Nov.
2014
0,48

0,24

0,33

0,68

3,16

2,70

2,01

6,20

3,69

7,03

6,35

6,14

6,42

6,42

3,80

3,72

3,59

5,61

4,10

4,25

4,13

3,19

3,63

3,46

8,11

7,12

5,08

4,38

7,60

1,09

1,02

0,56

0,62

0,61

4,61

3,85

4,06

3,40

Skole

3,65

3,69

4,74

3,07

2,80

2,21

1,64

2,43

3,87

3,48

Bibliotek og
Borgerservice

7,63

5,54

5,29

6,74

4,50

3,51

2,58

1,81

4,50

4,64

5,43

4,35

5,27

4,79

0,19

1,03

1,29

Kultur og Fritid

0,53

1,39

0,75

0,32

0,18

1,00

1,57

1,67

3,36

2,59

2,76

Dagtilbud- og Fritidstilbud

4,12

4,01

4,41

3,42

3,46

3,52

2,26

2,67

3,40

3,20

3,93

3,70

4,16

3,56

Ungeenhed

1,04

0,96

1,75

1,13

1,10

0,98

1,65

1,39

1,39

1,20

1,75

1,49

2,52

1,38

IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi

3,37

5,59

2,07

0,79

4,13

5,48

5,91

6,41

9,85

4,71

7,12

0,92

4,71

Ledelsessekretariatet

0,33

2,13

0,68

0,90

2,45

4,35

0,97

0,30

0,62

1,04

Social- og
Sundhedsmyndighed

1,99

2,12

2,22

2,11

0,81

2,91

1,50

2,36

2,05

0,86

5,24
0,96
0,60

Sundhed og Pleje

6,57

5,57

5,75

4,84

4,82

4,43

4,55

5,07

6,41

6,10

6,46

Handicap og Psykiatri

9,00

8,28

8,24

6,42

6,32

5,70

3,65

4,96

6,19

5,93

6,28

Data er trukket 18. februar 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

0,91

1,79

1,70

5,91

7,13

5,65

5,82

6,52

6,40
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Til sammenligning kan her ses sygefraværsstatikken fra 2013.
Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Jan.
2013

Feb.
2013

Marts
2013

April
2013

Maj
2013

Juni
2013

Juli
2013

Aug.
2013

Sept.
2013

Okt.
2013

Nov.
2013

Dec.
2013

Gennem
snit

Økonomicenteret

6,51

6,19

1,70

3,80

2,20

2,12

1,00

3,84

4,03

3,41

4,42

2,33

3,44

Udvikling og Erhverv

8,12

6,47

5,86

5,21

5,14

5,97

2,96

3,38

8,16

3,85

3,90

2,27

5,12

Arbejdsmarked

7,81

5,24

3,38

3,31

3,70

3,38

2,91

3,43

5,37

5,88

7,23

6,48

4,87

Ejendomscenteret

5,36

5,37

4,34

3,71

4,04

4,40

2,96

2,97

4,61

3,59

4,61

3,70

4,10

Teknik og Miljø

4,71

3,04

3,36

2,22

3,19

1,56

2,10

0,80

2,23

3,47

4,57

6,09

3,13

Park og Vej.

7,61

5,69

4,98

5,18

3,88

4,99

2,78

3,88

6,93

4,44

4,97

3,70

4,84

HR Løn og Personale

1,42

0,81

0,77

1,08

0,41

0,43

0,16

0,64

0,80

0,27

1,08

1,48

0,78

Ledelsessekretariatet

3,16

1,76

0,00

1,00

0,00

0,00

1,02

0,00

0,37

0,27

0,75

1,06

0,83

5,19

4,42

3,57

3,64

4,75

5,18

4,66

5,57

6,53

7,59

7,35

6,67

5,42

3,78

3,73

3,02

1,58

2,61

2,42

1,68

1,84

2,70

2,54

3,27

3,01

2,68

Dagtilbud- og Fritidstilbud

4,64

4,76

3,30

3,20

2,75

2,78

2,33

2,89

3,85

3,98

4,19

3,56

3,51

Familie

1,07

1,06

0,76

0,66

0,78

0,96

0,76

0,79

1,02

0,81

0,98

0,93

0,88

Kultur og Fritid

2,09

3,10

0,89

0,58

0,54

1,17

0,22

0,34

0,73

0,42

0,71

0,34

0,91

5,42

7,10

4,87

2,14

2,20

0,00

2,25

7,38

7,39

6,36

2,28

1,98

4,09

3,90

6,90

3,03

2,53

2,80

2,74

2,16

1,46

3,10

3,58

3,10

2,45

3,10

Sundhed og Ældre

7,49

6,80

4,85

5,19

4,60

4,68

3,66

4,18

5,42

5,37

6,15

5,48

5,30

Handicap og Psykiatri

9,91

8,61

6,58

5,01

5,61

5,42

5,28

5,18

5,79

6,60

6,54

6,68

6,39

Bibliotek og
Borgerservice
Undervisning og
Tværgående ungeindsats

IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi
Social- og
Sundhedsmyndighed

Data er trukket den 9. januar 2014 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Bilag: 6.1. Orienteringssag vedr. udbygning af Skagensvej fra Ålbæk til Skagen.
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 216143/14

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: 6.2. NotatTU 9.3.2015 Solnedgangspladsen i Gl. Skagen
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 38485/15

Solnedgangspladsen i
PMU 3.3.2015
Sags.nr. 14/1146
Sagsbehandler: fira
Gl. Skagen
Grundejerforeningen i Gl. Skagen og Frederikshavn Kommune ansøgte i 2014 Realdanias Stedet Tællerkampagne om et økonomisk tilskud på 2,8 mio. kr til renovering af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen.
Pladsens placering og nuværende indretning og udstyr fremgår af bilag vedlagt dagsordenen. Foruden
Frederikshavn Kommunes bidrag på 2 mio. kr har Inge og Asker Larsens Fond givet tilsagn om at bidrage
med 1 mio. kr. Realdanias bedømmelsesudvalg har nu meddelt, at de er villige til at øge tilskuddet til op til
5 mio. kr. For at sikre, at renoveringen kommer til at ske på den skarpeste, mest kreative og gennemførte
idé, betinger Realdania sig, at den øgede bevilling, i givet fald, bruges på afholdelse af en
arkitektkonkurrence.
ENV-Fonden har efterfølgende skabt yderligere muligheder, idet Fonden har bevilget 1 mio. kr øremærket
til belysning af pladsen.
På denne baggrund planlægger en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Grundejerforeningen, Turisthus
Nord, Center for Teknik & Miljø og Teknisk Udvalg en arkitektkonkurrence så der kan: udpeges et
vinderprojekt i oktober 2015, detailprojekteres og udbydes anlægsarbejder efterår 2015/forår2016 og
udførelse - koordineret med kystbeskyttelsesprojektet - i efteråret 2016/forår 2017. Renovering af
Solnedgangspladsen har et samlet budget på 9 mio. kr.

Bilag: 6.3. Bilag til dagsordenpkt. TU 9. marts 2015_billeder af
Solnedgangspladsen
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 28897/15

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen
14/1146

28897-15

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen
14/1146

28897-15

Bilag: 6.4. Orientering til Teknisk Udvalg 09-03-2015
Udvalg: Teknisk Udvalg
Mødedato: 09. marts 2015 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 36234/15

Kystdirektoratet har
truffet afgørelse vedr.
”Fellen”

Teknisk Udvalg
09-03-2015

Sags. nr. 14/3359

Sagsbehandler:TIST

Kystdirektoratet har den 25. februar 2015 meddelt afslag på kystbeskyttelse og påbud om fjernelse af
kystbeskyttelse ud for Rævehulevej 34, 9990 Skagen (ejendommen ”Fellen”).
Teknisk Udvalg har på sit møde den 13. januar 2014 besluttet, at der skulle arbejdes videre med kystsikring
ved Gl. Skagen uden inddragelse af kystbeskyttelse om ejendommen Rævehulevej 34 (Fellen). Samtidig
blev det besluttet, at kommunen vil være positiv over for at fremme et særskilt kystsikringsprojekt omkring
ejendommen Fellen under forudsætning af, at huset flyttes længst muligt væk fra vandkanten og at projektet
sikrer passage langs stranden også ved højvande.
Kystdirektoratet har nu meddelt afslag på forstærkning af stenkastning og sandfodring i forhold til tilstanden i
2009. Samtidig meddeler de påbud om at enhver forstærkning af stenkastning og sandfodring, som er
etableret siden 2009 fjernes. Der er givet frist til fjernelse af sandet senest den 9. marts 2015 og fjernelse af
stenene senest den 30. marts 2015.
I begrundelsen for afgørelsen skriver Kystdirektoratet bl.a.:
”I det konkrete tilfælde er der gennem mange år opbygget en stenkastning suppleret med sandfodring, hvor
der ikke er givet tilladelse til nogen af delene. Kystdirektoratet har tidligere meddelt afslag til det etablerede
anlæg og meddelt påbud om fjernelse, med efterfølgende politianmeldelse. Politianmeldelsen blev imidlertid
frafaldet den 11-07-2008, da det blev oplyst, at Rævehulevej 34 skulle indgå i en samlet løsning for Gl.
Skagen. En løsning for den allerede etablerede kystbeskyttelse skulle indgå i det samlede projekt.
På grundlag heraf kan man anlægge den betragtning, at den kystbeskyttelse, der er etableret før 2009 er
forblevet på stedet i god tro.
(…)
Kystdirektoratet finder i den pågældende sag, at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen, da
bebyggelsen ligger meget tæt på vandet.
Kystdirektoratet finder imidlertid også, at den etablerede løsning ikke er en teknisk acceptabel løsning, da
enhver form for passiv hård kystbeskyttelse (høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse) har en
indvirkning på sedimenttransporten på kysten, såfremt anlægget er virksomt. Årsagen er, at anlæggene
reducerer sedimenttilførsel til kysten nedstrøms, hvilket medfører læsideerosion.
Skønt sandfodring kan leve op til kystbeskyttelsesstrategiens hovedformål, er det Kystdirektoratets
opfattelse, at beboelsen ligger så fremskudt på stranden, at det ikke er mulig at bevare den på sigt.
Strategien omtaler, at det kan være for sent at kystbeskytte. Der skal ikke Kystbeskyttes for enhver pris – det
kan være et så voldsomt indgreb i naturen, at det kommer ud af proportion med det omgivne landskab.
Kystdirektoratet finder, at den løsning, der er etableret, hverken lever op til kystbeskyttelsesstrategiens
formål eller vision og at forsøg på at bevare boligen er ude af proportion med det omgivne landskab.”

