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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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Bilagsforside

Dokument Navn: Fra mark til park - Maj 2016.pdf

Dokument Titel: Fra mark til park - Maj 2016

Dokument ID: 1310819

Placering: Geosager/Skolevej 5, 9990 Skagen: Etablering af ny 

legeplads/Dokumenter

Dagsordens titel Skolemarken, Skagen

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1
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 Skolemarken Skagen 

Anslåede priser. 

                                                                                                                                Anlæg sum                 årlig drift 

Sansehave                                                                                                              170.000 kr                  15.000 kr 

Græsarealer retablering efter anlæg af stier og asfalt arbejder                     60.000 kr                  30.000 kr                                                                                                           

Multibane afgravning af jord incl asfalt og depot afgift på jord                   360.000 kr                     5000 kr 

Hegn / Hæk incl  jordforbedring samt hegn og  planter som foreslået       215.000 kr                  15.000 kr 

Grus arealer stier ophold osv.                                                                             205.000 kr                  10.000 kr 

Petangue baner incl afgravning, kanter og bundsikring                                 120.000 kr                    2.000 kr 

Fitness redskaber incl afgravning montering og depot afgift jord                290.000 kr                     5000 kr                                                                                       

Musikredskaber incl montering og afgravning støbearb. fundament          186.000 kr                     5000 kr 

Amfi teater/scene incl afgravning montering og depot afgift jord               185.000 kr                  10.000 kr    

Træer til plæne i øvrigt  incl. Jordforbedring og plantning opbinding osv.    90.000 kr                  10.000 kr 

Borde/bænke, affaldsstativer og bomme                                                          100.000 kr                     5.000 kr                                  

Uforudsete udgifter, jordprøver, byggetilladelse osv.                                      70.000 kr 

 

Samlet anlægssum og drift                                                                                2051.000 kr                122.000 kr                                                                                                    

  

Fra Mark til Park 
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Dokument Navn: Rådhusparken_FRH_Disponeringsplan23032016_UHTP_LBB3 

(3).pdf

Dokument Titel: Rådhusparken_FRH_Disponeringsplan23032016_UHTP_LBB3 

(3)

Dokument ID: 1305977

Placering: Emnesager/Strategisk byudvikling - Frederikshavn 

Midtby/Dokumenter

Dagsordens titel Strategisk midtbyudvikling - udviklingsområde Rådhusparken

Dagsordenspunkt nr 3

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Rådhuspladsen

Rimmensgade

MARTS 2016

N

 1 : 1000
Site

Græs/siv/pil
LAR

Græs/siv/pil
LAR

Græs/siv/pil
LAR

Græs/siv/pil
LAR

Freddy Fræk
Skulptur

Øst/Vest forbindelse

Sydlige del af “Den Grønne Løber”

Klippet græs

Høje græsser/sive/pil

Flise belægning og støbt beton

Fast belægning med udvalgte zoner til granulat-
belægning og faldunderlag

Fast belægning

Parkering

De viste træer er eksisterende

Bane til skøjter, juletræ
dans og markedsplads

700m2

Vandpjask
Lyd og lys

925m2

Forbindelsesstier og 
grusbelægning
2.200m2

1.630m2

“Servicekran”

“Servicekran”

“Servicekran”

Siddepodie

Byggefelt
Biograf

Workout
175m2

Parkour

Leg for 
større børn

360m2
Leg for 

små børn
250m2

Boldzone
540m2

Skater
700m2

Græs/siv/pil
LAR

1:1000

Forbindelse til Gymnasium
+ Værkergrunden
Trappe + rampe

Plads
til friluftskoncerter

1.140 m2
hvoraf 200m2 

nyanlægges til plan 
græsflade

Det Musiske Hus

Serviceareal til Det 
Musiske Hus

Forbindelsessti

Fri leg
4.770m2 eks. areal til LAR

“Bjerg”

P-pladser eksisterende 
parkeringsareal 1.200m2

95 P-pladser
3.250m2

Rå
dh

us
 A

llé

Pa
ra

lle
lv

ej

Tordenskjoldsgade

Hangaardsvej

Rimmensgade

Disponeringens hovedformål er at 
transformere et lidt ”træt” og uinspirerende grønt 
parkområde til en nutidig bypark, der med åbne 
arme indbyder alle byens borgere og gæster til 
passage, ophold, hygge, leg, sport og en række 
andre fælles aktiviteter,-  samt stille meditation. 
Hele året rundt,- forår, sommer, efterår og vinter. 
Dag og aften. Hverdag og weekend. I al slags vejr.
De væsentligste udfordringer for Rådhusparken i 
forhold til en opgradering er:
Parkeringsbåndet langs Parallelvej udgør en både 
fysisk og psykisk barriere mellem parken og 
midtbyen.
De fleste gymnasieelevers færdsel mellem gymna-
sium og midtbyen med dennes café- og musikliv, 
sker via Fasanvej, Rådhuspladsen, Jernbanegade 
eller Tordenskjoldsgade. Det skyldes i høj grad 
endnu en barriere, nemlig ”Værkergrunden” mod 
vest, der med bygninger og stejlt terræn ned mod 
Rådhus Allé umuliggør en mere direkte passage 
mod midtbyen. 
Der er meget ringe,- eller ingen kontakt mellem Det 
Musiske Hus og Rådhusparken. Der er tale om en 
slags ”ryg mod ryg-situation”. 

Rådhusparkens skala i 
forhold til den omgivende by 
resulterer i manglende harmoni naboområderne 
imellem når man ser på dem som de byrumsmæs-
sige rammer for drømmen om den visionære park.   
Mod vest ligger ”Værkergrunden” højt hævet og 
med et miks af bygninger og pavilloner. 
Mod nord har vi den næsten lukkede 2 etager 
høje bagside af Det Musiske Hus,- med rådhusets 
3-etages gavl, der titter frem. 
Langs østsiden af Parallelvej fanger en ubebygget, 
deprimerende grund / et midlertidigt P-areal øjet, 
når man kigger ind mod midtbyens butiksstrøg. 
Skalamæssigt springer vi her fra 1½ etage nord for 
grunden til 4 etager mod syd.
Længst mod syd danser Freddy Fræk-skulpturen 
tango med det store regulerede vejkryds. 
Mod syd-vest ligger Føtex med torvefunktioner og 
café omkring indgangspartiet. Og med en uskøn 
rampe, der fører op til parkering på taget.  
 

Strategien for at ”sy” Rådhusparken sam-
men med de forskelligartede bykanter/kulisser - 

hvor alt i Rådhusparken skal vendes op og ned - 
kræver omhyggelig planlægning og timing.

Vigtigste tiltag er en 90 graders 
drejning af det store P-areal, så det i form af 
mindre enheder kommer til at ligge øst-vest-vendt, 
umiddelbart syd for Det Musiske Hus. Som ”perler 
på en snor”, - adskilte af smalle grønne kiler. Det 
fjerner den nuværende parkerings- barriere mellem 
Rådhusparken og midtbyen. Pladserne foreslås 
indrette brugervenligt, med  skråparkering og 
ensretning gennem P-områderne fra Parallelvej 
til Rådhus Allé. Med mulighed for ”short-cuts” / 
smutveje mellem nogle af arealerne, så man ikke 
skal køre hele systemet igennem, når man forlader 
P-området.
En umiddelbar og hurtig ”starthjælp” vil være 
etablering af en trappe/rampe fra ”Værkergrunden”, 
der med en sikker krydsning af Rådhus Allé vil ko-
ble en fremtidig sti over ”Værkergrunden” sammen 
med en hovedsti vest-øst tværs over Rådhuspark-
en,- frem til midtbyen gader med handel og café-liv. 
Som ved stikrydsningen af Rådhus Allé, skal der 
også ved krydsningen af Parallelvej etableres en 

sikker krydsning. 
Opgradering af fortovet langs Parallelvej skal ses 
som en del af ”Den grønne løber”, og skal ses 
som en rygrad for de forskellige aktivitetsområder 
i parken. 

3 deling som fra de allerførste diskussioner 
om den fremtidige Rådhusparken, holder skitse-
forslaget fast i en deling af parken i tre overordnede 
områder, der spænder ud mellem øst og vest:

• P-arealerne mod nord
• De mange aktivitetsmuligheder mod syd og 
• Et område til ”fri leg” mellem disse to arealer. 
• Her kan man afvente etablering af stiarealer til 
man ser, hvordan man færdes i området,- de tram-
pede ”elefantstier”…Overordnet disponering
• Centralt legeområde for småbørn, svarende til 
det midlertidigt etablerede (dagplejemødre m.fl.), 
som glider over i legearealer for lidt større børn, 
teenagere og voksne, incl. Parkour. I dette legeareal 
fletter robuste workout-redskaber for både børn og 
voksne sig ind.  
•Nærmest Parallelvej indrettes et større område til 

”vandpjaske-leg”,- med vandstråler, vanddampe / 
dyser m.m. i større eller mindre dele af området. I 
vintersæsonen kan arealet omdannes til skøjteareal,  
juletræ og om sommeren til danseplatformen og 
Pentanquespillet.
•Centralt placeret minibygning med toiletfaciliteter, 
kaffe- og cacao-automat m.m.
•Tæt herpå reserveres plads til byens juletræ…
•Mod syd-øst,- som nabo til Freddy Fræk -  eta-
bleres et større skater-område. For børn og unge 
og folk i næsten alle aldre…
• Crocket, ”crolf” , Floorball og Basketball i 
indrammede zoner

Vand og beplantning
• Der skal generelt tænkes i LAR, (lokal afledning 
af regnvand) bl.a. i kantarealer. 
•Ny beplantning,- f.eks. træer, der er velegnede i 
våde områder. Som samtidig har en rensende effekt 
i forhold til mulig forurening. 

RÅDHUSPARKEN DISPONERINGSPLAN
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RÅDHUSPARKEN SOMMERVISUALISERING



MARTS 2016

EKSISTERENDE FORHOLD

RÅDHUSPARKEN STI -OG PLADSSYSTEM GRØNNE STRUKTURER

Få pladsdannelser i nuværende 
park. Naturligt flow begrænset

Rådhusparkens omrids. Beplantning samt parkering 
skaber barrierer for flow på 
tværs af grunden

FLOW & ELEFANTSTIER BEPLANTNINGSTYPERFORBINDELSER

Stisystem primært nord/syd-
gående, og rettet mod park-
ering. Forbindelser går uden 
om parken

Der er dannet elefantstier til/fra 
parkens sydøstlige

Eg, lind, pil, kastanje, ask, 
platan, røn

RÅDHUSPARKEN 3D MODEL



Bilagsforside

Dokument Navn: Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby 

Vandmølle - maj 2016.pdf

Dokument Titel: Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby 

Vandmølle - maj 2016

Dokument ID: 1311872

Placering: Geosager/Forundersøgelse af vandløbsindsatser - Sæby Å 

projekt 1 - Faunapassage ved Sæby Vandmølle: 

Forundersøgelse af vandløbsindsatser - Sæby Å projekt 1 -

Faunapassage ved Sæby Vandmølle/Dokumenter

Dagsordens titel Faunapassage ved Sæby Vandmølle

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1



Relaterede Dokumenter: 1



Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæ by Vandmølle (2016) 

Der foreslås etableret et stenstryg gennem det eksisterende stemmeværk og ca. 500 meter opstrøms. Stenstryget 
anlægges mellem en spuns ved møllesøen og en lermembram imod Pindborggade, således at møllesøen og 
grundvandsstanden ved bygningerne bevares. 

Kvaliteten af faunapassagen mht. kontinuitet i vandløbet må jf. faunapassageudvalgets anbefalinger anses som 
den næstbedste, efter en total fjernelse af stemmeværket, hvilket vurderes ikke er muligt af kulturhistoriske 
årsager samt et lokalt ønske om at bevare møllesøen. Den valgte strygløsning medfører acceptable faldforhold 
under 10 ‰, samt minimal risiko for ”fiskefælder” både op- og nedstrøms. 

Omløbsstryget forventes at kunne lede vandføringer over medianmaximum. Ved større afstrømninger aflastes 
stryget via møllesøen, herefter tilbage i den nederste del af stryget og/eller over den resterende del af 
stemmeværket. 

Faldforholdene forventes at blive under 5 ‰ for stryget generelt og ca. 3 ‰ for strømrenden, som anlægges i et 
snoet forløb. Der udlægges flere større sten, så der er 10-20 m mellem stenene, hvorved der opstår hvilesteder for 
opgangsfisk. De fleste dage og ved de fleste vandføringer (op til medianmaksimum) vil alt vandet løbe i stryget, 
herunder ved de vandføringer, hvor de fleste fisk vandrer. 

Vandløbets naturlige fald på strækningen er vurderet ud fra en opmåling af hele hovedløbet. Hvis der ses bort fra 
stemmeværk, møllesø og stuvezone ville det naturlige fald på strækningen være på mellem 1,2 ‰ og 1,7 ‰. Det 
er ca. samme fald som for hovedparten af strækningen opstrøms. Nedstrøms er faldet ca. 0 ‰, bundkoten er 
under 0 og strækningen er stuvningspåvirket. 

Det forventes at projektet vil have en positiv effekt i forbindelse med klimasikring, da stuvezonen fjernes i 
forbindelse med gennemførelse at projektet. 

 

Visualisering af, hvordan en løsning ud fra principperne i skitseprojektet kunne komme til at se ud. Bemærk dog, at 
der alene er tale om et skitseprojekt. Det er først i forbindelse med detailprojekteringen, at løsningens detaljer vil 
blive fastlagt. 
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Asfaltprioriteringer 2016 
 

Få overblik over asfaltarbejderne og bliv klogere på, hvad der ligger bag. 

I dette katalog kan du blive klogere på, hvad der ligger bag de ønskede renoveringer af 
asfaltbelægninger i 2016 for Frederikshavn Kommune. 

For at give et godt overblik præsenteres vejstrækningerne både på en liste og på oversigtskort. 

I anlægsbudgettet for 2016 er der pt. afsat 7,6 mio . 
kr. til asfaltarbejder. Herudover er der afsat 2 mi o. 
kr. til oplapningsarbejde samt 200.000 kr. til 
revneforsegling. I alt 9,8 mio. kr. 

(Det oprindelige anlægsbudget var på 6,6 mio., men i 2016 er der overført 1 mio. kr. fra 2015. Der 
er herfor i beregninger anvendt 8,8 mio. kr. som budget i 2017 og fremefter) 

Resultatet af den årlige beregning for asfaltvedligeholdelsen viser i økonomiplanens 
investeringsfordeling, at Frederikshavn Kommune over en 10 års periode bør investere ca. 304 
mio. kroner til vejvedligeholdelsen. Efterslæbet, som populært sagt er investeringsbehovet første 
beregnings år, er ca. 70 mio. kroner. 

Vejkapitalen vil med et årligt normalbudget på 8,8 mio. kroner (9,8 i 2016) reduceres fra de 
nuværende 1.128 mio. kroner til 970 mio. kroner i slutningen af beregningsperioden 2025.  

Hvis der derimod laves en beregning tæt på det optimale budget med 30 mio. kroner i 2016 og 25 
mio. kroner om året frem til 2025 til vedligeholdelse af vejnettet, vil vejkapitalen blive forøget lidt og 
stort set forblive status quo i perioden. 

Bemærk at der kan ske ændringer i listen med vejstrækninger i løbet af året på baggrund af ønsker 
om koordinering med kabel- og ledningsrenoveringer, ligesom nye veje vil blive udpeget efter nye 
belægningseftersyn. 

I alt er  23 vejstrækninger udvalgt til at få fornyet belægningen indenfor det givne budget. 

Vejenes placering i kommunen fremgår af oversigtskortet på næste side. 
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Der er i alt ca. 1000 km veje i Frederikshavn Kommune. 
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Forudsætninger, samarbejde med Hjørring Kommune 
og beregningsresultater 
 

For at få et overblik over vejkapitalens udvikling er der udført en grundberegning og to 
budgetberegninger. Herved kan konsekvenserne af forskellige budgetalternativer belyses 
nærmere. 

Budget I er på 9,8 mio. kroner i 2016 og 8,8 mio. kroner i 2017 og fremefter som det fremgår af de 
foregående sider. 

Budget II beregnet med 30 mio. kroner i 2016 og 20 mio. kroner årligt i de efterfølgende år, for at 
kunne vise en udviklingen ved det optimale budget og udpege yderligere vejstrækninger til ny 
belægning. 

Udvælgelseskriteriet har været asfaltveje i vejstatus ”Kommunevej”. Der er beregnet på ca. 933 km 
fordelt på 2.755 skadestrækninger. Der er ikke beregnet på stier og pladser. 

 

SAMARBEJDE MED HJØRRING KOMMUNE 

I 2015/16 afholdt Frederikshavn Kommune sammen med Hjørring Kommune fælles asfaltudbud på 
en del af Hjørring og Frederikshavn kommuners veje. Fa. Colas Danmark A/S blev valgt som den 
mest fordelagtige entreprenør. 

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. Forslag til asfaltarbejder på disse veje er også vist i efterfølgende lister eller på 
oversigtskort. Der vil i forbindelse med samarbejdet med Colas og Hjørring kommune kunne ske 
ændringer af de foreslåede veje i samarbejdsområdet, ligesom der vil både kunne ske ændring af 
de udpegede vejes vejprofiler eller forslag til belægninger m.v. 

Formålet med det fælles asfaltudbud er ved etablering af en samarbejdsmodel med risikodeling og 
fleksibilitet i kontrakten at få billigere asfaltvedligehold i kr. pr. m2. 

 

BEREGNINGSRESULTATER 

Vejkapital og investeringer 

 
Økonomiplanens investeringsfordeling viser, at Frederikshavn Kommune over en 10 års periode 
bør investere ca. 304 mio. kroner til vejvedligeholdelsen, inkl. udgifter til vedligehold af grøfter og 
rabatter. Efterslæbet, som populært sagt er investeringsbehovet første beregnings år, er ca. 70 
mio. kroner.  

Vejkapitalen vil med et årligt budget på 8,8 mio. kroner (9,8 mio. kroner i 2016) reduceres fra de 
nuværende 1.128 mio. kroner til 970 mio. kroner i slutningen af beregningsperioden år 2025. 
Vejkapitalen falder næsten retlinet, og det må formodes, at den tendens vil fortsætte udover 
beregningsperioden.  

Hvis der derimod bevilges 30 mio. kroner i 2016 og 25 mio. kroner fremefter til vedligeholdelse af 
vejnettet, vil vejkapitalen stort set forblive status quo i perioden. 
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Ovenstående skema viser med rød linje vejkapitalens udvikling med optimale investeringer. Det vil 
sige at investere 70 mio. kr. for at fjerne efterslæbet og 30,4 mio. kr. pr. år. I alt i år 2016 100,4 
mio. kr. og herefter 30,4 mio. kr. pr. år.  

Grøn og gul linje angiver vejkapitalens udvikling med hhv. 25 (30 mio. kr. i 2016) og 8,8 mio. kr. 
(9,8 mio. kr. i 2016) som investering.  

 

Risikostrækninger (Veje med lav standard) 

Ved beregning af budget I vil antallet af såkaldte risikostrækninger, eller veje med lav standard, 
forøges fra 213 km primo 2016 til ca. 414 km ultimo år 2025. Dermed vil tæt op i mod halvdelen af 
vejnettet have en tilstand, der er der er under den fastlagte minimumsstandard mht. tilstandsniveau 
og skadesmængder. 

Det betyder, at de nødvendige løsninger bliver dyrere at udføre i forhold til, hvis indsatsen skete på 
det rigtige tidspunkt. (Optimale løsninger). 

Et eksempel på det er, eksempelvis en vejstrækning, der på nuværende tidspunkt har et tilstands-
niveau, der gør at den billigste løsning vil være f.eks. en overfladebehandling (OB) nu og her. Det 
er en løsning, der inklusive følgeudgifter kan udføres for ca. 30-40 kr./m2. 

Bliver der først økonomi til at asfaltere strækningen om eksempelvis fem år, kan vejens tilstand 
være forværret så meget, at OB ikke længere er en teknisk fornuftig løsning. Så skal der tykkere 
og dermed dyrere slidlagsløsninger til, og derved prisen kan eksempelvis ligge på 60-80 kr./m2. 

Erfaringsmæssigt forøges udgifterne til lapning af slaghuller markant, når vejenes tilstand kommer 
langt under det optimale niveau. Og denne lapning af afskalninger og slaghuller bidrager som 
sådan ikke til vejens værdi. Det er udelukkende en nødforanstaltning. 
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Med et budget på ca. 25 mio. kroner årligt, reduceres antallet af risikostrækninger betydeligt, 
således at antallet af strækninger med lav standard, kun er ca. 27 i slutningen af 
beregningsperioden. 

Ændringen i vejkapital og risikostrækninger i de foregående år: 
 

Årstal Startværdi vejkapital (mio. kr.) Startværdi "lav standard" (km) 

2010 1.128 157 

2011 1.114 143 

2012 1.107 179 

2013 1.102 201 

2014 1.116 (Nye veje med) 201 

2015 1.110 239 

2016 1.128 213 

 

Oversigten herover viser de sidste syv års udvikling i vejkapital og risikostrækninger. 

 
Ovenstående skema viser med rød linje hvordan antallet af veje med lav standard går til 0 efter 
investering af 70 mio. kr., og forbliver her med en årlig investering på 25 mio. kr. (30 mio. kr. i 
2016) 
Den gule og grønne linje angiver hvordan antallet af veje med lav standard vokser med en 
investering på hhv. 8,8 (9,8 2016) og 25 mio. kr. pr. år (30 i 2016) 
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Hvor er de enkelte veje der er udpeget som risikost rækningerne 

På de efterfølgende tre kort er vist veje, som er udpeget som risikostrækning på nuværende 
tidspunkt, og i 2025 med et årligt budget på 8,8 mio. kr. pr år. (9,8 i 2016) samt i 2015 med et årligt 
budget på 25 mio. kr. pr år (30 i 2016) 

 

Konklusion: 
For at vedligeholde vejnettet i Frederikshavn Kommune optimalt, viser den økonomisk optimale 
grundberegning, at der årligt bør investeres omkring 30 mio. kr. til slidlagsfornyelse, belægnings-
reparationer, afstribninger m.m. 

Det forventede budget på knap 9 mio. kr. årligt vil medføre en markant forringelse af vejenes 
tilstand.  
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Veje med lav standard på nuværende tidspunkt 
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Veje med lav standard efter 10 år med et budget på 8,8 mio.kr. pr. år (9,8 mio. kr. i 2016) 
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Veje med lav standard efter 10 år med et budget på 25 mio.kr. pr. år (30 mio.kr. i 2016)  
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Hvordan prioriterer vi? 
 

Hvordan udvælges de veje, som trænger mest til at få asfalten opfrisket? Listen udarbejdes af 
Center for Park & Vej i samarbejde med rådgiver, som ved årlige registreringer sikrer, at tilstanden 
af de ca. 1000 km. offentlige veje bliver registreret over en 6 års periode. Oplysningerne lægges 
digitalt ind i programmet ”RoSy”. 

Programmet bliver herefter anvendt til at beregne, hvilke veje det er mest optimalt at udføre 
asfaltarbejder på ud fra en økonomisk betragtning, for at bevare de ressourcer vejene udgør. Ved 
hjælp af programmet udarbejdes der en prioriteret liste, som danner grundlag for en inspektion af 
de udvalgte vejstrækninger. 

Listen indeholder blandt andet forslag til, hvilken slags belægning der bør anvendes. 

På baggrund af de få forventede budgetmidler er det forsøgt at anvende tynde asfaltbelægninger 
for at redde flest mulige veje. 

På baggrund af RoSy-listen inspiceres vejene og det vurderes, om programmets løsningsforslag er 
det rette til netop denne vejstrækning. RoSy er på denne måde med til at sikre, at der sættes ind, 
hvor det er mest optimalt samtidig med, at de afsatte ressourcer anvendes bedst muligt. 

Ud over de vejstrækninger som bliver prioriteret via RoSy har besigtigelser og borgerhenvendelser 
medført, at der er tilføjet yderligere veje til den samlede liste. 

Herudover tilføjes vejstrækninger til listen som har fået asfaltbærelag inden for de seneste år med 
henblik på udlægning af MOB som slidlag.  

 

Revneforsegling 
Som tidligere år udføres revneforsegling af vejene efter vinterens skader. 

Arbejdet er igangsat i vinterperioden, idet teknikken er bedst egnet om vinteren, da revnerne er 
størst i den kolde årstid, og derfor bliver ekstra forseglet, når varmen indfinder sig igen, og 
revnerne trækker sig sammen. 

I første omgang er det veje, hvor der er investeret i ny asfalt, indenfor de sidste 5 år der 
revneforsegles. 
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Oversigt asfaltprioriteringer 2016 
 

Oversigterne indeholder en liste over samtlige prioriterede veje. Listen er opdelt i 2 grupper med 
hhv. veje, der foreslås renoveret inden for de givne midler på 8,8 mio. kr., veje, der foreslås 
renoveret hvis yderlige midler bevilliges. Listen indeholder også en reference til de kortsider, hvor 
vejen kan findes. På kortene er prioriteringen angivet med forskellige farver, -farven er også 
gengivet øverst i hver tabel. Vejene som skal renoveres i samarbejder med fa. Colas og Hjørring 
Kommune for ca. 1,5 mio. kr. er også angivet i de efterfølgende lister eller oversigtskort. 

Veje der foreslås renoveret inden for de givne midl er på 9,8 mio. kr. (Inkl. 1,5 mio. kr. til 
samarbejde med fa. Colas og Hjørring Kommune): 

Vejene er markeret med grøn linje på kortene! 

Nr. Vejnummer Vejnavn Belægning Find på kort side 
1 8130211.001 Apholmenvej, 39-45 PA Flex  15 
2 800620.006 Brønderslevvej 152-268 MOB 8/11 16 
3 0800620.008 Brønderslevvej 15-97 AB  15 
4 0800718.002 Frederikshavnsvej 69-128,159 AB  16 
5 8133220 Hånbækvej AB Flex 15 
6 8414357 Kirkevej 1b-10b,17_(9990) PA Flex   15 
7 8473550 Knæverhedevej 41-51 MOB 8/11 16 
8 8473736 Krogsdamvej MOB 8/11 16 
9 8133874.004 Kvisselvej 101-115 PA Flex  15 
9 8133874.003 Kvisselvej 86-100 PA Flex  15  

10 8134674.001 Mejlingvej 52-106 MOB 5/8 15  
11 8415859 Nedre Mosevej PA Flex 15 
12 8136185 Ribberholtvej  MOB 8/11 15 
13 8137940 Suderbovej AB å 15 
14 8478397 Toldbodvej 9300 AB  16 
15 800464.003 Østkystvejen 390-443 MOB 5/8 og 8/11 16 

     
  Enkelte cykelstier PA  

 

For nr. 4, Frederikshavnsvej vil der blive overvejet ændringer af vejprofilet inden asfaltarbejdet 
igangsættes. 

For nr. 13, Suderbovej vil der foretaget en trafiksikkerhedsvurdering med henblik på forbedring af 
trafiksikkerheden for cyklister. Evt. etablering af bredere cykelbaner, blå cykelbane gennem 
vejkryds mv. 
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Efterfølgende er forslag til asfaltarbejder på veje i samarbejdsområdet med fa. Colas og Hjørring 
kommune. Der vil i forbindelse med samarbejdet kunne ske ændringer af de foreslåede veje, 
ligesom der både vil kunne ske ændring af de udpegede vejes vejprofiler eller forslag til alternative 
belægninger m.v. 

Nr. Vejnummer Vejnavn Belægning Find på kort side 
16 8470511 Barkholtvej MOB 8/11 16 
17 8470864 Byrdalvej MOB 5/8 16 
18 8471125 Donskovvej MOB 8/11 16 
19 8471325 Endeltvej MA, PA 60 kg flex 16 
20 8472520 Hjortholmvej (9750) MA, PA 60 kg flex 16 
21 0800611.006 Hjørringvej 463,470-536,541 MOB 5/8 16 
22 8137205 Skudsigvej Forsøg 15 
23 8479089 Vesterskovvej MOB 8/11 16 

  
 

For nr. 22, Skudsigvej vil der ud over valg af belægningstype blive overvejet ændret vejstatus mv. 

 

Veje der foreslås renoveret hvis yderlige midler be villiges: 

Vejene er markeret med blå linje på kortene! 

 

  

Nr. Vejnummer Vejnavn Belægning Find på kort side 
24 8471198 Dyrhedenvej MOB 8/11 16 
25 8471659 Fredborgvej 2-31,36_(9300) MOB 8/11 16 
25 8471659.001 Fredborgvej 40-50_(9300) MOB 8/11 16 
26 0800718.002 Frederikshavnsvej  69-128,159 AB   16 
27 8133874 Kvisselvej 2-31 AB  15 
27 8133874.001 Kvisselvej 33-69 MOB 8/11 og AB  15 
27 8133874.002 Kvisselvej 70-76 AB  15 
28 8138070 Sæbyvej AB  15 
29 8138552.005 Tuenvej 198-290 PA Flex 15 
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Oversigtskort over udpegede vejstrækninger 
Efterfølgende oversigtskort viser hvilke vejstrækninger der foreslås renoveret på baggrund af RoSy 
beregningerne eller øvrige observationer. 

Vejene er markeret i 2 grupper med hhv. grønne veje, der foreslås renoveret inden for de givne 
midler på 9,8 mio. kr. (Inkl. 1,5 mio. kr. til samarbejdet med fa Colas og Hjørring Kommune), og blå 
veje der foreslås renoveret hvis yderligere midler bevilliges.   
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Bliv klogere på veje og asfalt 
 

Hvordan bygger man en god vej? 

En god vej består grundlæggende af tre lag: 

1. Et bundsikringslag beståede af sand eller grus, som skal beskytte mod kulde og frost. 

2. Et bærelag, som stabiliserer og overfører trafikbelastningen til bundsikringslaget. 

3. Et slidlag, som er den synlige del af vejen. Slidlaget består for det meste af forskellige      
blandinger af et elastisk bindemiddel (bitumen) og sten/skærver af varierende størrelse. 

Hvad karakteriserer en god vej? 

• En god vej har den rette buede profil. På den måde kan regnvand ledes effektivt væk. 

• En moderne vej har alle tre typer lag. I Danmark er mange veje stadig uden bundsikringslag. 

• En god vejbelægning er tæt i overfladen. På den måde kan vand og fugt ikke trænge ned til de 
underliggende lag og destabilisere vejen. 

• Belægningen skal passe til trafikbelastningen og være både stabil og have en god friktion. 

Hvad består vejoverfladen af? 

Skærver/sten : De stenmaterialer som iblandes slidlaget varierer i størrelsen fra større skærver, 
som anvendes meget på veje udenfor byerne, til knuste sten, som bl.a. anvendes til Pulverasfalt 
(PA) og Asfaltbeton (AB). 

Bitumen : Et bindemiddel, som sikrer fastholdelsen af sten/skærver i slidlaget. En klæbrig, sort 
masse, som har til formål at fastholde sten/skærver bedst og længst. 
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De enkelte asfalttyper 

MOB (Overfladebehandling) - slidlag med skærver til let trafikbelastning 

Modificeret overfladehandling er et slidlag, som er billigt at lægge ud, og som egner sig bedst til 
mindre trafikerede veje. MOB lægges ud ved at sprøjte med et bindemiddel, hvorefter der 
udlægges skærver. Overfladen er grovere end f.eks. PA og AB, men har en god friktion, som sikrer 
et godt føre. 

PA (Pulverasfalt) & PA FLEX - slidlag ved middel trafikbelastning 

Pulverasfalt består af en blanding af bitumen (bindemiddel) og knuste stenmaterialer. Det 
anvendes bl.a. i byområder, på lettere trafikerede veje og til afretning af ujævnheder. Udlægges 
som en blandet masse og har bl.a. den fordel, at de er fleksible (bløde) og derfor i noget omfang 
kan reparere sig selv (levetidsbelægning). 

AB (Asfaltbeton) - slidlag ved stor trafikbelastning 

Asfaltbeton er ligesom PA også en blanding bitumen (bindemiddel) og knuste stenmaterialer. 
Forskellen ligger i, at der anvendes en stærkere type bitumen, hvorved belægningen bliver hårdere 
og kan klare en større trafikbelastning. 

TBk (Tyndlagsbelægning) 

TBk er en kompositbelægning, der kombinerer overfladebehandlingens forseglende egenskaber 
med de åbne slidlags gode overfladeegenskaber. 

Kantforstærkning 

Ved kantforstærkning udlægges en ca. 1 meter bred stribe asfalt i hver side af vejen. 
Forstærkningen udjævner de kørespor, som især opstår langs vejkanten. Køresporene skaber 
fordybninger i vejbelægningen og ødelægger dens buede profil. Dermed bliver vejens evne til at 
dræne sig selv forringet i det regnvandet i stedet ophobes i sporene. Kantforstærkning anvendes 
ofte forberende afretning inden at hele vejbelægningen skal fornyes. 

GAB (Grusasfaltbeton), GAB 0 

GAB og GAB 0 bruges som bærelag og skal derfor yderligere belægges med et slidlag. GAB kan 
dog godt ligge flere år, inden at slidlaget påføres. Bærelag udlægges kun når vejstrækningen 
trænger til at blive totalt restaureret. 

SMA (Skærvemastiks) – slidlag ved meget stor trafikbelastning 

Skærvemastiks er en slidlagsbelægning, som anvendes på steder, hvor der stilles ekstra store 
krav til belægningen. Skærvemastiks er en meget tæt og derfor meget holdbar belægning. Ekstra 
skærver og en speciel ”filler” er med til at gøre SMA ekstra stabil og giver en god friktion. 
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Integrationspolitikken

Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for 

udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune.Vi vil i samarbejde med vores 

tilflyttere arbejde for, at de kan:

 komme i arbejde eller uddannelse

 lære dansk 

 blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan 

selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget 

l iv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil 

vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund

Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik, 

efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det 

tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske 

borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn 

kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det 

nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre 

tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og 

samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at 

opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Definitioner

Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge, 

arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov 

om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige 

lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som 

arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.

Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:
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 Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende 

politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af 

integrationsindsatsen.

 Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og 

samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 

fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

 Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et 

dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

 Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er 

kommunenshandlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende 

og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem 

beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og 

fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 

deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, 

arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt. 

 at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.

 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens 

integrationsindsats.

 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 

enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og 

antiradikalisering

 at den kommunale indsats kan forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter.
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Service- og kvalitetsmål

Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående 

områder:

 Bolig og Bosætning 

 Modtagelse af nye borgere

 Beskæftigelse

 Ansættelsespolitik

 Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

 Børn og unge

 Førskolebørn (0 - 6 år)

 Skole og fritid

 Ungdomsuddannelse – UU

 SSP-samarbejdet

 Kultur og Fritid

 Sundhed, handicap og socialpsykiatri

 Ældre

 Samarbejdet med lokal- og civilsamfund

 Integrationsplan

Bolig og bosætning

En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.

Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge 

sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers 

almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole 

og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor 

elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter 

integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en 

række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af 

bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet 

på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund. 

Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem 

adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre 

hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at 

understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at 

boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber 

samt via private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle 

økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 

Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på 

behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 

overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og 

arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i

udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:

 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,

som fritidsliv.

 Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at 

der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med 

modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig 

offentlig transport dertil.

 Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi, 

der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget 

integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere

Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund. 

Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en 

overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket 

integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:

 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes 

aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

 Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for relevante rettigheder og pligter i 

Danmark og i Frederikshavn kommune.

 Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.

 Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, -

herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og 

fritidstilbud og foreninger.

 Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 

forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse

 Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 

med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

 Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerenspersonlige ressourcer samt 

faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

 Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 

særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog 

og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 

vellykket integration.

Beskæftigelse

Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere 

beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne 

beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og 

indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:

 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med 

dansk baggrund.

 Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 

højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 

indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og 

kompetencer.

 Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 

arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 

uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 

jobåbninger. 

 Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være 

kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder 

og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 

Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 

arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske 

minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig 

organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i 

positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen.
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 Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige 

arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere 

med problemer udover ledighed. 

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk 

kultur og samfundsforhold for derigennem at lære dansk sprog og kultur. Dette er 

vigtige forudsætninger for at fungere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne 

og på arbejdspladsen.Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og 

hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som 

grundlag for undervisning i dansksprog og dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:

 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig 

dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

 Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 

beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 

Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende 

har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til 

livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer 

og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare 

udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af 

afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.

Service- og kvalitetsmål:

 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, 

så de får en viden og forståelse af tilbuddenesindhold, og hvad det vil sige at 

være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

 Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal 

tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale 

problemstillinger. 

Førskolebørn (0 - 6 år) 

Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i 

dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere 

sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler 

for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i 

dagtilbuddenes hverdag,på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til 

familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og 

inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i 

børnegruppens dagligdag.

Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler 

tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn 

med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres 

til og motiveres for denne løsning.

 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have 

behov for sprogstimulering, med henblik på at afdække behovet for støtte til 

barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid

(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af

organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj 

2016)

Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for 

videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og 

inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn 

Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte 

pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og 

sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:

 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk 

sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

 Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger 

for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med 

henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som 

andetsprog. 

 De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 

undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes 

almindelige undervisning.

 Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for 

indplacering i den lokale distriktsskole.
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 Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 

folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

 Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til 

et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU

Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en 

ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede 

unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:

 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en 

erhvervsuddannelse.

 Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 

behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel 

mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således 

også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt 

indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske 

kammerater.

 Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af 

tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 

som betinger en særligt målrettet indsats.

 Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 

koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 

Kultur og fritid

Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det 

frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og 

kvalitet - og hvor der er plads til alle.Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at 

spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på 

lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale 

netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.
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Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

 Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og 

indvandrere om foreningslivets mange tilbud.

 Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og 

indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information 

og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

 Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 

m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller 

lave arrangementer.

 Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige 

kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører

 Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri

Et af Frederikshavn Kommunesmål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social 

ulighed i forhold til borgernes sundhed.Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er

sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor 

udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering 

ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc. 

tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

 Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med 

integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund.

 Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 

kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med 

handicap og deres familier. 

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i 

det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 

værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp givestil borgere, der ikke 

længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den 

enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne 

opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i 

indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og 

information om tilbud til ældre i kommunen.

 Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som 

barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den 

almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet

Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og 

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt 

på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til 

at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 

bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan

Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –

der skal fungere som kommunensplan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og 

kvalitetsmål indfries. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 

målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

 tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de 

integrationspolitiske mål

 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen
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Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering Dato: 31.marts 2016

Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels 

politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale 

integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og 

handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.

Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder 

integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal 

være kendt i organisationen.

Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.

Der ønskes etableret en netværksbaseret organisering, hvor nøglepersoner på de 

enkelte områder dels mødes fysisk efter en mødeplan og dels har virtuel kontakt via 

særlige grupper på Yammer eller Letdialog.

Grupperne skal faciliteres løbende og der skal være en netværksadministrator.

Der foreslås følgende niveauer:

Styregruppe 

Hvem: Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU + 

BUU

Mål: Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og 

organisationen

Indhold: Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte: At integrationspolitikken efterleves 

Eksterne/

Civilsamfund

Styregruppe

Lederforum

Frontpersonale
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Kommissorium for styregruppen

For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i 

integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som 

den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for 

integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og 

centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.

Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens 

mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede 

integrationsplan. 

Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på 

integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk 

vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling 

mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik. 

Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de 

respektive politiske udvalgs beslutning.

Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et 

samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Koordinerende Lederforum

Hvem: Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC, 

Familieafdeling, Skole- og børneområdet, 

Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål: Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og 

målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold: Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. 

Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående 

opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til 

styregruppe. 

Udbytte: At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret 

indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Frontpersonale

Hvem: Alle medarbejdere der har berøring med integration

Mål: At bibringe organisationen viden og dermed handlingskraft ud 

fra et fælles grundlag 
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Indhold: Sikre at handlingsplanen er kendt for alle og ansvaret entydigt 

placeret i organisationen

Udbytte: Sammenhængskraft i handlingerne og sikre at opgaverne 

placeres og løses det rette sted

Eksterne/civilsamfundet

Hvem: Sprogskole og andre leverandører, Venligboerne, Røde Kors, 

foreninger (FUF), politi, arbejdsgivere, faglige organisationer 

etc.

Mål: At sikre et fælles udgangspunkt for den samlede integration 

af nydanskere

Indhold: Temabaseret

Udbytte: Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for 

samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,51

Februar 6,52 5,72 6,68 7,64

Marts 4,81 6,04 6,94 5,91

April 4,17 4,73 4,85

Maj 4,22 4,71 4,37

Juni 4,22 4,44 4,6

Juli 3,43 3,75 3,45

August 3,88 4,48 4,22

September 5,12 5,91 5,57

Oktober 5,06 5,6 5,77

November 5,73 6,2 6,49

December 5,25 5,43 5,7

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,66

Sagsnummer: 

Forfatter:

Karina Juul Sundvall

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts

2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr. 
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom. 8,35 4,62 4,36 4,04 4,61 5,43 6,86 7,53 7,99 5,61 6,23 8,04 5,26 6,04

Økonomi og Personale 2,79 2,11 0,82 1,26 0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 3,78 1,83

Park og Vej. 6,95 3,21 3,25 4,48 3,82 4,89 6,05 4,16 4,63 4,30 2,81 3,72 2,74 4,24

Teknik og Miljø 3,97 3,84 3,87 6,19 4,12 3,19 3,54 3,46 5,48 2,90 2,91 4,81 2,40 3,90

Udvikling og 

Erhvervssekretariatet

2,98 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,97 0,00 1,44 1,24 1,11 0,00 0,33 0,68

Familie 3,19 1,97 2,55 4,04 2,76 3,83 5,40 5,89 5,43 5,01 6,13 7,74 5,06 4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Børn og Skole 6,67 4,71 4,10 4,29 2,51 4,37 6,01 5,78 6,64 5,72 6,66 7,56 6,18 5,54

Arbejdsmarked 7,33 3,36 3,63 3,87 2,38 2,25 4,41 5,80 6,10 4,17 6,55 7,32 4,38 4,75

Bibliotek og Borgerservice 5,99 4,14 1,59 2,93 2,21 2,34 4,09 5,42 4,45 3,60 5,30 6,19 5,10 4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Ungeenhed 6,74 5,31 5,67 6,66 4,69 3,00 5,56 5,66 8,34 7,50 6,81 9,27 7,37 6,28

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi

3,52 1,14 1,09 2,06 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,40 3,78 5,14 2,34

Sundhed og Pleje 7,40 5,53 5,24 5,25 4,04 4,76 6,08 6,24 6,76 6,76 7,47 7,95 6,81 6,14

Ledelsessekretariat 0,69 0,70 0,00 0,00 0,00 0,82 1,95 1,39 0,00 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20

Social- og 

Sundhedsmyndighed

4,57 2,66 2,67 2,00 2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,18 2,95 3,28 3,28

Handicap og Psykiatri 9,39 7,03 5,49 4,59 3,90 5,16 5,93 7,75 8,98 7,45 7,78 10,83 6,77 6,96
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Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Teknisk Udvalg

Center for Park og Vej - Drift Ansvarlig

Grøn service 813/XD-0000000002 Jacob Markmann

Indkøb, lager og pladser 813/XD-0000000202 Gert Christensen

Infrastruktur og bymiljø 813/XD-0000000092 Kim Thirup

Klimasikring 813/XD-0000000072 Peter Nielsen

Maskiner og service 813/XD-0000000222 Gert Christensen

Oplevelser og turisme 813/XD-0000000032 Jacob Markmann

Parker og By-rum 813/XD-0000000042 Jacob Markmann

Personaleomkostninger 813/XD-0000000122 Birthe Berg

Skovdrift og naturpleje 813/XD-0000000012 Jacob Markmann

Strategiske fokusområder 813/XD-0000000162 Birthe Berg

Tilskud og kontrakter 813/XD-0000000132 Birthe Berg

Tilskudsprojekter / sociale projekter 813/XD-0000000152 Birthe Berg

Trafikregulerig 813/XD-0000000142 Birthe Berg

TU's disp. pulje 813/XD-0000000172 Birthe Berg

Vandløb 813/XD-0000000052 Jacob Markmann

Vejanlæg 813/XD-0000000062 Peter Nielsen

Vintertjeneste 813/XD-0000000082 Peter Nielsen

Center for Park og Vej - Anlæg Ansvarlig

XA-7050400001 Slidlag Jørgen Aakerberg

XA-7050400002 Vejprojekter Jørgen Aakerberg

XA-7050400003 Renov. af kørebaner Jørgen Aakerberg

XA-7050400005 Koordinerende belægningsarbejder Birthe Berg

XA-7050400007 Kystfodring Center for Teknik og Miljø

XA-7050400011 Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 Jørgen Aakerberg

XA-7050400013 Broer, tunneller og underløb Peter Nielsen

XA-7050400015 Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have Birthe Berg

XA-7050400016 Trafiksikkerhedsarbejde Birthe Berg

XA-7050400020 Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape Ejendomscenteret

XA-7050400022 Vejafvandingsbidrag Birthe Dilling Berg

Center for Teknik og Miljø - Drift Ansvarlig

Vejmyndighed 5100100007 Boie Skov Frederiksen

P-vagter 5100500001 Boie Skov Frederiksen

Virksomhed - TU 5100000009 Boie Skov Frederiksen

Natur og Vandmiljø 5100300001 Maibrit Lykkegaard

Landbrug 5100000007 Maibrit Lykkegaard

Byg, Plan og Vej 5100100008 May-Britt Græsdal Petersen

Center for Teknik og Miljø - Anlæg Ansvarlig

XA-7050100009 Matrikulære berigtigelser Boie Skov Frederiksen

XA-7050100013 Kystbeskyttelse Maibrit Lykkegaard

XA-7050100018 Solnedgangspladsen i Skagen Boie Skov Frederiksen

XA-7050100019 Klimasikring Søren Vestergaard



XA-7050100020 Udvikling af byrum Boie Skov Frederiksen

Ejendomscenteret Ansvarlig

Havne, diverse 5200300001 Birger Isaksen

Skagen Lystbådehavn 5200300007 Anitta Falden Jensen

Sæby Havn 5200300003 Birger Isaksen

Sæby Lystbådehavn 5200300005 Birger Isaksen

Bådebroer 7050000001 Birger Isaksen

7. april 2016

Bo Christensen, Center for Økonomi og Personale
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