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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.

Teknisk Udvalg - Referat - 09. marts 2015

Side 5 af 14

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

Teknisk Udvalg - Referat - 09. marts 2015

Side 6 af 14

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)
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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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