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1 (Åben) Skolemarken, Skagen
Sags ID: GEO-2016-01584

Sagsbehandler: Bent Petersen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Under arbejdstitlen ”fra Mark til Park” fremlægges hermed projektidé for 
udvikling af Skolemarken, Skagen.
Administrationen foreslår, at det udarbejdede oplæg er afsæt for:

 Orientering på borgermøde den 30. maj 2016 - med Skagen Byting som deltager

 Den økonomiske disponering og videre udvikling af Skolemarken

Anlægsprojektets bevilling er 1 mio. kr., som forslås disponeret således til 
etablering af parken:
Grundlæggende indsatser og overslagspriser for etablering af parken, se 
bilagets side 14:
 Græsarealer reetablering efter anlæg af stier og asfaltarbejder:   60.000,-

 Hegn/hæk inkl. Jordforbedring samt hegn og planter som foreslået: 215.000,-

 Grus arealer stier ophold osv.: 205.000,-

 Træer til plæne i øvrigt incl. Jordforbedring og plantning, 

opbinding osv.: 90.000,-

 Borde/bænke, affaldsstativer og bomme: 100.000,-

 Uforudsete udgifter, jordprøver, byggetilladelse osv.:   70.000,-

I alt 740.000,-
Restbeløb: 260.000,-
Restbeløbet foreslås disponeret af udvalget på mødet ud fra oplægget bilagets 
side 14.
Park- og Vej og Ejendomscenteret etablerer i forening anlægsprojektet og 
Park og Vej varetager den efterfølgende drift af parken. Overslagspriser 
indeholder udgifter til projektering og tilsyn mv.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. det udarbejdede oplæg er afsæt for den videre udvikling og økonomiske 

disponering af Skolemarkens udvikling.

2. de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser iværksættes

3. udvalget beslutter indsatser for restbeløbet

4. udvalget indarbejder driftsbevilling fra etablering og fremadrettet

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
Derudover etableres en sansehave og el- og vandforsyning.
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Udvalget finder, at der er behov for at kunne medfinansiere lignende projekter i de 3 store 
byer.

Bilag

 Fra mark til park - Maj 2016 (1310819 - GEO-2016-01584)
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2 (Åben) Udvikling af byrum, Sæby
Sags ID: EMN-2016-01191

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede på deres møde den 11. januar 2016 

anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb indenfor Teknisk Udvalgs 

budgetområde 2016.

På budgettet er afsat et rådighedsbeløb til udvikling af byrum på 3.000.000 

kr. Pengene er fordelt med 1.500.000 til Rådhusparken, Frederikshavn, 

1.000.000 til Skolemarken i Skagen. De resterende 500.000 skal bruges til 

bycenterudvikling i Sæby.

I forhold til Sæby skal det drøftes, hvad der kan medvirke til forskønnelse af 

Sæby Midtby.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at processen igangsættes og projektforslag 

drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes og administrationen tager kontakt til Sæby 
handelstandsforening.
Projektforslag skal  ses i sammenhæng med masterplanarbejdet.

Bilag
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3 (Åben) Strategisk midtbyudvikling - udviklingsområde Rådhusparken
Sags ID: EMN-2014-00290

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Ejendom Køb og Salg

Beslutningskompetence

PMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 20. januar at tage ”Oplæg til udvikling af 

Frederikshavn Midtby” til efterretning og at igangsætte udvikling på tre 

delområder (Værkergrunden, Ørnevejen skole og sportsplads og 

Rådhusparken). Økonomiudvalget besluttede endvidere, at udvikling af 

Rådhuspladsen også skal inkluderes i det fremadrettede anlægningsarbejde. 

Oplægget samt områderne Rådhusparken og Rådhuspladsen blev derefter 

overdraget til Plan og Miljøudvalget for videre planlægning.

Den 2.februar 2016 blev ”Oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby” og 

oplæg til indretning af Rådhusparken præsenteret for Plan og Miljøudvalget, 

med en anbefaling om at inddrage repræsentanter for udvalgte brugergrupper 

i det videre arbejde med indretning af Rådhusparkens aktivitetsområde. 

Den 16.februar 2016 blev der afholdt dialogmøde med en række aktører fra 

forenings- og fritidslivet om, hvordan der kan etableres et godt samarbejde 

med forenings- og fritidsaktører, med henblik på at indfri ambition om mere 

liv og aktivitet i Rådhusparken. Der var på mødet generel stor opbakning til 

en omdannelse af Rådhusparken og initiativet med at inddrage relevante 

brugergrupper blev taget vel imod. 

På baggrund af ovenstående møde, samt Plan og Miljøudvalgets tidligere 

kommentarer til indretning af Rådhusparken, fremlægges nu en endelig 

dispositionsskitse til indretning af Rådhusparken, samt tids- og procesplan, 

med henblik på at sende oplægget videre til Teknisk Udvalg

Dispositionsskitsen lægger op til:

- En tre-deling af parken med p-område mod nord, aktivitetsområde 

mod syd, og et grønt område med ”fri leg” mellem de to arealer

- En drejning af parkeringsarealet 90 grader, så det fremadrettet 

kommer til at ligge øst-vest vendt og ikke som en barriere mellem 

parken og midtbyen
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- En øst-vest orienteret forbindelse startende fra Værkergrunden tværs 

igennem Rådhusparken og til midtbyen med sikker krydsning af 

Rådhusalle og Parallelvej 

- Aktivitetsområdet tænkes indrettet med et centralt legeområde for 

små børn, lidt større børn samt teenagere og voksne, et område til 

vandleg med eks. vanddyser og i vinteren skøjtebane, et 

skaterområde, en zone til boldspil og en minibygning med 

toiletfaciliteter og mulighed for kiosk-salg

Tids- og procesplanen omfatter følgende:

- En etapevis omdannelse af Rådhusparken, med start i 2016

- At den første etape bliver omdannelse af p-område og indretning af 

”legepladser” 

- At indretning af aktivitetsområdet mod syd skal ske gradvis og ud fra 

et princip om aktiv brugerinddragelse og i tæt samarbejde med 

brugerne

- Det efterstræbes, at parken senest er færdigindrettet i 2018 

Økonomiske konsekvenser

Indretning af Rådhusparken forventes at koste omkring 10 mio. kr. Ved 

budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til byudvikling i 

Frederikshavn by.

Den 5.4.2016

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Plan og Miljøudvalget godkender dispositionsskitsen for indretning af 

Rådhusparken og at denne sendes videre til Teknisk Udvalg for 

udførelse

2. at Plan og Miljøudvalget beder forvaltningen udarbejde specifikation for 

indretning af Rådhusparken og oversende denne til Teknisk Udvalg 

Beslutning

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 05-04-2016

Indstillingen tiltrædes, idet der i oversendelsen til Teknisk Udvalg også indgår 

arealet på Rådhuspladsen.

Den 3.5.2016

Supplerende sagsfremstilling

Plan og Miljøudvalget godkendte på udvalgets møde den 5.4.2016 

dispositionsskitse for indretning af Rådhusparken. Plan og miljøudvalget 
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besluttede også, at der udarbejdes en specifikation for indretning af 

Rådhusparken, som sendes videre til Teknisk Udvalg for udførelse. 

Specifikation for indretning af Rådhusparken tager udgangspunkt i 

dispositionsskitsen (vedlagt som bilag). Det grundlæggende princip for 

indretning af Rådhusparken er:

- En opdeling af parken i tre delområder indeholdende: 

- P-areal mod nord (delområde 1)

- Mange aktivitetsmuligheder mod syd (delområde 3)

- Et område til ”fri leg” mellem de to arealer (delområde 2)

- En øst-vest orienteret hovedsti tværs gennem Rådhusparken startende 

fra Værkergrunden med sikker krydsning af Rådhus Alle og Parallelvej 

- Centralt legeområde for alle aldre

- Disponibelt areal til varierende funktioner 

- Toilet- og servicefaciliteter

Specifikation for delområde 1:

- Der etableres et øst-vest vendt p-areal syd for det musiske hus, og 

med ensretning gennem p-området, således at der etableres indkørsel 

via Parallelvej og udkørsel via Rådhus Alle. Det anbefales at etablere 

skråparkering, da det således vil give et naturligt flow gennem 

pladsen, med mulighed for short-cuts mellem nogle af arealerne. P-

arealet vest for det musiske hus renoveres blandt andet med 

udgangspunkt i, at der skabes bedre serviceareal og adgangsforhold til 

det musiske hus bagindgang. P-arealet indrettes med udgangspunkt i 

at etablere flere pladser end på det eksisterende p-areal.

Specifikation for delområde 2:

- Der fastholdes et stort område til ”fri leg” med græs og beplantning. 

Området skal ligeledes indrettes i forhold til LAR. Det anbefales at 

fortorvet langs Parallelvej opgraderes, da det således vil styrke byens 

nord - syd forbindelse ved at gøre Parallelvej til en del af ”den grønne 

løber”.

Specifikation for delområde 3: 

- Aktivitetsområdet indrettes gradvist ud fra et princip om aktiv 

brugerinddragelse og i tæt samarbejde med brugerne. Området skal 

som minimum indeholde et centralt legeområde for alle aldre, dvs. et 

område for små børn, større børn samt teenagere og voksne og et 

skaterområde i beton. Der skal ved etablering af legeområdet tages 

særlig hensyn til at skabe sikre rammer for små børn. Der etableres et 

disponibelt areal med varierende funktioner. Arealet etableres med en 
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belægning, der gør det muligt at benytte arealet både sommer og 

vinter til eks. vandleg, skøjtning, markedsplads og andre aktiviteter. 

Der skal endvidere etableres toiletfaciliteter samt mulighed for 

indretning af midlertidigt kiosksalg i parken. 

Specifikation for øst-vest forbindelsen:

- Forbindelsen starter ved Værkergrunden, hvor der etableres en 

nedgang og en sikker krydsning af Rådhus Alle. Stien fortsætter 

gennem Rådhusparken og forbindes med midtbyen og byens gågade 

via en sikker krydsning af Parallelvej. Forbindelsen skal indrettes så 

den er attraktiv at benytte både sommer og vinter, dag og aften.

-

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, 

1. at specifikation for indretning af Rådhusparken videresendes til Teknisk 

udvalg for udførelse

2. at udformning af Rådhuspladsen i relation til Rådhus og Rådhuspark 

oversendes til Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg 9. maj 2016

Supplerende sagsfremstilling

For gennemførelse af delområde 1 vil Ejendomscenteret og Park og Vej, i 

samarbejde, udarbejde detaljeret projekt- og udbudsmateriale med henblik 

på at udbyde og gennemføre delområde 1.

Udbuds og projektmateriale vil tage udgangspunkt i dispositionsplanens 

indretning af et nyt parkeringsareal i parkens nordlige ende.

Parkeringsarealet omhandler de ca. 3250 m2 asfaltbelægning med 95 nye 

skråparkeringspladser og forbindelseslinjer med beplantning indrettet til 

gående. Derudover laves der en forbedret indretning af arealet ved det 

Musiske Hus´ serviceindgang samt de eksisterende parkeringspladser syd for 

byrådssalen.

Det anbefales, at det eksisterende parkeringsareal med 64 parkeringspladser 

langs Parallelvej holdes i drift i anlægsperioden for, at servicere de handlende 

i midtbyen, men at det umiddelbart efter ibrugtagning af den nye 

parkeringsplads fjernes, og arealet reetableres som grønt område i henhold til 

planens arealdisponering.
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Indstilling, Teknisk Udvalg 9. maj 2016

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at

1. Ejendomscenteret og Park og Vej udarbejder udbudsmateriale med 

henblik på gennemførelse af delområde1

2. Der iværksættes detailplanlægning af delområde 2 og 3 jævnfør Plan-

og Miljøudvalgets specifikationer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. 
Udvalget ønsker udarbejdet en skitse for Rådhuspladsen, der sikrer 
adgangsveje, korttidsparkering og handicap P-pladser.

Bilag

 Rådhusparken_FRH_Disponeringsplan23032016_UHTP_LBB3 (3) 
(1305977 - EMN-2014-00290)
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4 (Åben) Faunapassage ved Sæby Vandmølle
Sags ID: GEO-2013-18493

Sagsbehandler: Tinne Stougaard

Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø har holdt møde med Sæby Sportsfisker Klub, 

Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua med det formål at få drøftet, 

hvordan et nyt projekt om faunapassage ved Sæby Vandmølle kan fremmes.

Sæby Sportsfisker Klub har samlet 300.000,- kr. sammen, som stilles til 

rådighed for kommunen til gennemførelse af en ny detailprojektering af en 

faunapassage-løsning, som de har skitseret sammen med DTU Aqua. Denne 

løsning forventes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme, 

som NaturErhvervsstyrelsen kan være indstillet på at meddele tilskud til (ca. 

8,7 mio kr.).

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende sammen med Danmarks 

Sportsfiskerforbund og DTU Aqua holdt et møde med Naturstyrelsen. Med 

baggrund i dette møde har Center for Teknik og Miljø indsendt en ansøgning 

om tilskud til realisering af faunapassage-løsningen ud fra skitseprojektet 

samt en ramme for omkostningerne på ca. 8,7 mio kr. En kort beskrivelse af 

skitseprojektet er vedlagt til orientering.

Der forventes en afgørelse på ansøgningen om tilskud inden for de næste 3 

måneder.

På mødet med Sæby Sportsfisker Klub blev det drøftet at etablere en 

styregruppe for projektet. Styregruppen skal bestå af forskellige interessenter 

på området og formålet skal være, at styregruppen kan drøfte de 

overordnede rammer for projektet og kan være med til at afholde 

informationsmøde om projektet. Det foreslås, at styregruppen består af 

Chefen for Center for Teknik og Miljø samt repræsentanter for Sæby 

Sportsfisker Klub, Nordjyllands Kystmuseum og Sæby og Omegns 

Bevaringsforening.

Center for Teknik og Miljø vil inden for den kommende periode udarbejde et 

rådgiverudbud med henblik på at få en rådgiver i gang med at udarbejde et 
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detailprojekt samt udbudsmateriale til realisering af projektet. Sideløbende 

med detailprojekteringen vil der blive gennemført forhandlinger med de 

omkringboende grundejere i området. Styregruppen vil blive involveret, hvor 

det er hensigtsmæssigt i denne proces.

Økonomisk set er det aftalt, at kommunens medarbejderes tidsforbrug i 

forbindelse med denne opgave bliver dækket gennem de økonomiske midler, 

som Sæby Sportsfisker Klub har stillet til rådighed.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter, at 

1. invitere de nævnte interessenter til at være med i en styregruppe for 

faunapassage ved Sæby Vandmølle

2. igangsætte arbejdet med detailprojektering af faunapassageløsningen, 

informationsmøde samt forhandlinger med de omkringboende 

grundejere.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Udvalget oversender sagen til byrådets afgørelse af hensyn til den store 
offentlige interesse.

Bilag

5. Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle -
maj 2016 (1311872 - GEO-2013-18493)
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5 (Åben) Asfaltarbejder 2016
Sags ID: EMN-2015-50349

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
På baggrund af tildelte midler for asfaltarbejder, er vejstrækninger udpeget til 

asfaltarbejde.

I budgettet er der pt. afsat 7,6 mio. kr. til asfaltarbejder. Herudover er der 

afsat 2 mio. kr. til oplapningsarbejder samt 200.000 kr. til 

revneforseglinger. 

De udpegede asfaltarbejder for de budgetterede midler fremgår af vedlagte 

folder.

Herudover er der yderligere udpeget asfaltarbejder, som kan igangsættes, 

hvis yderligere midler findes.

Sidste år blev der igangsat et samarbejde om asfaltarbejder med Hjørring 

Kommune som betød, at der i 2015/16 blev foretaget fælles asfaltudbud på 

en del af Hjørring og Frederikshavn kommuners veje for en 8 årrig periode 

med option på yderligere 4 år. Lavestbydende ved licitationen var fa. Colas 

I Frederikshavn Kommune er det forudsat, at der skal budgetteres med ca. 

1,5 mio. kr. / år, som skal anvendes på ca. 200 km veje i den sydvestlige 

del af kommunen grænsende op til Hjørring Kommune. De udpegede veje i 

dette område fremgår også af nærværende oversigt over asfaltarbejderne. 

Der kan i forbindelse med samarbejdet med fa. Colas ske ændringer i de 

udpegede veje samt evt. belægningstyper og vejprofil.

De fleste veje er udpeget ved hjælp af vejforvaltningssystemet RoSy.

Der er i øvrigt udpeget veje, der skal have afsluttende asfaltbelægning 

efter renoverings- eller forstærkningsarbejder i tidligere år. Vejene er 

visuelt besigtiget efter vinteren.

Der vil kunne ske ændringer i de udpegede veje, blandt andet på grund af 

koordinering med kabel- eller ledningsarbejder samt ændringer i de

forventede priser på asfaltarbejderne som er anvendt til prisoverslagene.

Arbejderne udføres efter indhentede tilbud fra asfaltentreprenører.

Økonomiske konsekvenser

Vejkapitalen for kommunale vejbelægninger er på ca. 1.128 mio. kr.
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Hvis det givne normalbudget på 8,8 mio. kr. (9,8 i 2016) fastholdes i de 

næste 10 år, vil vejkapitalen være faldet til ca. 970 mio. kr. i 2025. 

Herudover skal det påpeges, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb 

på belægningsvedligeholdelsen på ca. 70 mio. kr., og det optimale 

vedligeholdelsesbudget bør være på ca. 30,4 mio. kr. pr. år.

På nuværende tidspunkt er ca. 213 km. af kommunens ca.1000 km. veje, der 

er med lav standard. Hvis budgettet fra 2016 fastholdes i de næste 10 år, vil 

der i 2025 være ca. 414 km. veje i lav standard ved periodens slutning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de planlagte asfaltarbejder igangsættes 

efter indhentede tilbud.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Asfaltfolder 2016 PDF (1308093 - EMN-2015-50349)
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6 (Åben) Vintertjeneste på udvalgte cykelstier
Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
På sidste møde den 11-4-2016 besluttede udvalget at fastholde 

serviceniveauet for vintertjenesten. Det blev endvidere besluttet, at 

håndtering af sommerstierne ønskes taget op på et kommende møde. 

Udvalget har tidligere besluttet følgende angående sommerstierne:

 I 2014 blev det besluttet, at snerydningen på sommerstier kun skulle 

udføres indtil der ligger et ca. 10 cm jævnt snelag hvorefter 

snerydningen stoppes. Snerydningen genoptages, når opgaven igen 

kan foretages med den aktuelle fortov/sti traktor. Forventet besparelse 

for en normalvinter 315.000 kr.

 På møde den 18.5.2015 blev det besluttet helt at stoppe 

vintertjenesten på sommerstierne. Forventet besparelse for en 

normalvinter 400.000 kr.

På sidste møde blev der specielt forespurgt til cykelstierne på strækningen 

langs Brønderslevvej fra Kilden til Gærum skole.

Hvis denne cykelsti igen skal indgå i vinterplanen således, at strækningen 

saltes/sneryddes, men lukkes ved større snemængder som beskrevet 

ovenstående, vil dette for en normalvinter kunne udføres for ca. 48.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, om der ønskes 

ændringer i serviceniveauet for vintertjenesten på sommerstierne eller om 

nuværende niveau fastholdes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Den foreslåede ordning for cykelstien fra Kilden til Gærum tiltrædes, 
merudgiften indarbejdes.
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Bilag
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7 (Åben) Nedsættelse af P-afgifter
Sags ID: EMN-2016-00795

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling
Lovgrundlag:
Loven fastlægger, at staten nedsætter tilskuddet til en kommune med det 
beløb, hvormed kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i et 
regnskabsår overstiger et fradrag.

Fradraget udgør det største af følgende beløb:

1. 70 % af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i 

regnskabsåret 2007 reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 

tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende 

parkeringsaflæg opført efter 2007 og tillagt en forøgelse i kommunens 

huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

2. Et bundfradrag på 15 kr. pr. indbygger tillagt kommunens udgifter til afskrivning 

og forrentning vedrørende parkeringsaflæg opført efter 2007 og tillagt en 

forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

Derudover kan kommunen vælge at drive kommunens betalingsparkering i en 
balanceordning, hvor kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering 
ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering for det 
pågældende regnskabsår.

Opgørelse af P-afgifter 2015, Frederikshavn Kommune:
Frederikshavn Kommune har benyttet fradragsmodellen og valgt at beregne 
fradraget ud fra 1) i ovenstående beskrivelse.
Bruttodriftsindtægterne har udviklet sig fra at være 4,2 mio. kr. i 2007 til at 
være 5,6 mio. kr. i 2015.
Fradragsbeløbet er derimod faldet fra 5,4 mio. kr. i 2011 til 4,2 mio. kr. i 
2015. Årsagen til at det samlede fradragsbeløb falder, er at værdien af 
fradraget er sænket fra at udgøre 100% i 2011 til at udgøre 70% fra 2013 og 
frem. 

I lovbemærkningerne begrundes dette med at ”hensigten med at foreslå, at 
fradraget udgør 70 pct. af bruttodriftsindtægten i 2007, set i forhold til 
alternativt at lade det udgøre hele bruttodriftsindtægten i 2007, er i højere 
grad at ligestille kommunerne med høje indtægter i 2007 i forhold til øvrige 
kommuner med få eller ingen indtægter i 2007.”
Det ses endvidere, at Frederikshavn Kommune ikke kan benytte ordningen 
med et bundfradrag på 15 kr. pr. indbygger da det vil give et lavere 
fradragsbeløb. 
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Frederikshavn Kommune kan heller ikke benytte balanceordningen, da 
indtægterne overstiger udgifterne.

P-afgiften i Frederikshavn Kommune fra 2007 til 2016 har udviklet sig som 
følger:
2007: 10,00 kr. pr. time
2010: 12,00 kr. pr. time
2013: 13,00 kr. pr. time
2016: 13,00 kr. pr. time
Argumentet for at hæve P-afgifterne var prisudviklingen. Den faktiske 
prisudvikling i perioden 2007 til 2015 har været 18 %.

Det kan dermed konstateres, at Frederikshavn Kommune forventeligt må 
regne med en modregning i statstilskuddet i 2016 vedrørende størrelsen af P-
afgifterne i 2015 på ca. 1,0 mio. kr., hvilket skyldes 2 forhold:

1. At værdien af fradraget er sænket fra at udgøre 100 % af indtægterne fra 2007 

(prisreguleret) til kun at udgøre 70 %

2. At Frederikshavn Kommune har hævet P-afgifterne med 30 % fra 10,00 kr. i 2007 

til 13,00 kr. i 2016. 

I forbindelse med Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetrammerne for 
2017, blev det besluttet at nedskrive indtægtsbudgettet med 1,0 mio. kr. på 
dette område.
Handlemuligheder for Frederikshavn Kommune herefter:
1.
Frederikshavn Kommune kan vedblive at opkræve 13,00 kr. i P-afgift og 
betale modregningen i statstilskuddet til staten.
2.
Frederikshavn Kommune kan vælge at sænke taksterne til et niveau, således 
at bruttodriftsindtægterne fra P-afgifter holder sig under fradragsbeløbet. 
Vælger man dette alternativ skal prisen sænkes til 11,00 kr. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at P-afgiftstaksten sænkes fra 13 til 11 kr., og 

indføres snarest teknisk muligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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8 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal sikre, at 

borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Beslutninger:
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Bilag

- UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
- Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (TU)
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele 

Frederikshavn Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at 

sikre, at statistikken er så retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. 

timelønnede, tjenestemandspensionister og honorarlønnede er fjernet fra de 

fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til 

at indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, 

Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, 

Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk 

placeret under de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden 

marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den vedlagte statistik for 

hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i overensstemmelse med 

den nye måde at opgøre sygefraværet på.

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)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Instillingen tiltrædes.

Bilag

- Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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10 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste 
identificerbare omkostningssted indenfor Teknisk Udvalg
Sags ID: EMN-2015-50243

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

TU

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

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
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg tager orienteringen om det 

udarbejdede forslag til uddelegering af Teknisk Udvalgs budgetramme for 

2016 til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Teknisk 
Udvalg (1295485 - EMN-2015-50243)
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