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1 (Åben) Orientering om færdselsundervisning for indvandrere
Sags ID: EMN-2016-01405

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Som opfølgning på det tragiske uheld i januar 2016, hvor en indvandrer blev dræbt da 

han cyklede på Søndergade, ønskede man fra politisk side at oplyse indvandrere om 

færdselsregler. 

På den foranledning er der etableret et samarbejde med AOF sprogskolen og 

integrationsafdelingen.

På mødet vil Jane Olesen fortælle om status for arbejdet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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2 (Åben) Orientering om Årets Brøl 2016
Sags ID: EMN-2014-00588

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune, Trafiksikkerhedsudvalget har i samarbejde med 8 nordjyske 

kommuner (Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, og 

Vesthimmerland) lavet en fælles spritkampagne med fokus på de unge mænd mellem 16 

og 26 år.

Selve kampagnen har reklamebureauet Gotcha stået for. 

Til Årets Brøl, som er en prisfest for reklamebureauer, var vi nomineret til 3 priser i 

kategorierne Årets digitale kampagne, Årets offentlige kampagne og Årets unikke 

kampagneelement. Vi vandt prisen i alle 3, og desuden vandt vi en ekstrapris, som den 

eneste kunde, der havde vundet alle sine nomineringer

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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3 (Åben) Vintertjeneste på anbefalede skoleveje
Sags ID: GEO-2013-18460

Sagsbehandler: Jane Olesen

Ansvarligt center: Center for Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
På Teknisk Udvalgs møde den 11. januar 2016 fik udvalget en mundtlig redegørelse for 

hvornår anbefalede skoleveje flyttes en klasse op i forhold til vinterregulativet

Frederikshavn Kommune ønsker at anvise et antal ruter til skole, for så mange 

skoleelever som muligt, hvor de på egen hånd kan færdes til og fra skole. 

Der etableres som minimum en sikker skolerute fra hvert boligområde til distriktsskolen. 

Boligveje er i analysemodellen at betragte som ikke trafikfarlige skoleveje, hvorfor ruterne 

i videst muligt omfang ligger på disse veje.

I vinterregulativet er boligveje placeret i den laveste rydningsklasse.(klasse IV), dvs. det 

er disse veje, der bliver ryddet sidst.

I trafikpolitikken for skoledistrikterne (foreløbig er kun Skoledistrikt Syd lavet) skrives der 

nedenstående, for at gøre forældrene bevidste om snerydningsproblematikken:

I vinterhalvåret gør vi vores bedste for at rydde de anbefalede skoleveje. De anbefalede 

skoleveje ryddes på samme niveau som lokalveje. (se gældende vinterregulativ på 

kommunens hjemmeside).

Alle de anbefalede skoleveje bliver screenet i forhold til hvilken status vejen har i 

vinterregulativet. For veje i klasse IV, sker en yderligere screening af hvor mange elever 

som kan benytte den givne strækning. Såfremt der er over 150 elever (30 i oplandsbyer) 

der anbefales ruten, flyttes strækningen til klasse III, hvilket betyder at saltning/grusning 

og snerydning udføres alle ugens dage i tidsrummet 06.00-18.00. Indsatsen igangsættes, 

når opgaverne på klasse I og II veje tillader det.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at anbefalede skoleveje 

flyttes fra klasse IV til klasse III i vinterregulativet, såfremt der er over 150 elever der 

benytter ruten i hovedbyerne, og over 30 elever der benytter ruten i oplandsbyerne.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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4 (Åben) Orientering om projekt ’Lad Livet Blomstre’
Sags ID: EMN-2015-50380

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Vi gentager succesen med projekt ’Lad Livet Blomstre!’, som vi søsatte i 2007. Vi inviterer 

borgere fra de kommunale plejehjem og dagscentre indenfor i vores kommunale gartneri. 

Projektet sætter fokus på arbejdet i gartneriet og giver de ældre borgere et indblik i 

arbejdet med at udsmykke bymiljøet i Frederikshavn Kommune. 

Lad Livet Blomstre løber af stablen i uge 49 og fortsætter frem til foråret 2017. Projektet 

strækker sig over seks besøg i Gartneriet på Brønderslevvej 20 i Frederikshavn, hvor 

borgerne oplever Gartneriet og arbejdet med sommerblomsterne. Hvert besøg byder på 

en rundvisning eller aktivitet som fx potning af stiklinger og tilplantning af 

blomsterkummer. Projektet er opdelt i tre forløb, hvor borgerne selv vælger, om de 

ønsker at deltage i alle forløb eller kun ét enkelt.

Projektets forløb

1. forløb (december)

Besøget byder på en rundvisning i Gartneriet, hvor borgerne undervejs får en 

præsentation af Park og Vej, samt arbejdet med de grønne områder i Frederikshavn 

Kommune.

2. forløb (marts)

Gartneriet står klar med stiklinger, som borgerne hjælper med at ompotte. Stiklingerne vil 

senere på året blive til sommerblomster, som vil udsmykke hele kommunen.

3. forløb (maj)

Denne gang arbejder vi med årets sommerblomster. Vi planter blomsterne over i en af de 

mange kummer, som pryder bybilledet i Frederikshavn Kommune. Borgerne planter 

blomsterne over i den kumme, der skal stå ved deres plejehjem eller dagscenter.

Lad Livet Blomstre! er med til at gøre Gartneriet og Park og Vejs arbejde synligt og

håndgribeligt for kommunens borgere. Desuden giver projektet borgerne et tilhørsforhold 

til sommerkummerne i bybilledet.

Projektet sker i samarbejde med Center for Sundhed og Pleje.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Invitation 'Lad Livet Blomstre' (1730058 - EMN-2015-50380)
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5 (Åben) Koordinerede renoveringsarbejder 2017
Sags ID: EMN-2016-01805

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer, som er sammensat 

af medarbejdere fra de kommunale forsyningsselskaber og Center for Park og Vej, har i 

samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede 

renoveringsarbejder i 2017.

Formålet med koordineringen er, at sikre at forsyningsselskaberne og Kommunen får 

renoveret flest mulige forsyningsnet og belægninger for de givne budgetmidler. Samtidig 

sikrer koordineringen, at renoveringerne giver færrest mulige gener for trafikanterne og 

beboerne. Renoverede veje søges friholdt for opgravninger i en årrække.

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret på 

meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige projektering, 

økonomiberegning og kommende driftsmeldinger, så som ledningsbrud eller ændringer i 

udviklingen af infrastrukturen kan medføre, at opgaver udskydes og/eller andre kommer 

på listen.

Som økonomisk grundlag for kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendte 

anlægsmidler på investeringsoversigten for 2017, ”Koordinerede belægningsarbejder”. 

I 2017 investeres der i kommunalt regi samlet set for ca. 84 millioner kroner i renovering 

af infrastruktur, hvoraf Koordinerede belægningsarbejder og Vejbelysning er under 

Teknisk Udvalgs område.

Koordinerede belægningsarbejder   9,9 mio. kr.

Kloakfornyelser (inkl. særlig bev .

Til projekt i Skagen på 18,7 mio. kr.)

45,7 mio. kr.

Fjernvarme 16,7 mio. kr.

Vand 10,5 mio. kr.

Vejbelysning 1,2 mio. kr.

I alt 84,0 mio. kr.

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til koordinerede renoveringsarbejder i 
vejarealer godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Microsoft Word - Folder Koordinerede renoveringsarbejder 2017 
(1727228 - EMN-2016-01805)
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6 (Åben) Trafikale restriktioner Koldenåvej, Frederikshavn
Sags ID: GEO-2016-04029

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: CTM

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Teknik og Miljø (CTM) har erfaret, at den tunge trafik på Koldenåvej, giver 

anledning til, at dele af vejens anlæg (asfaltkanter og rabatter) bliver ødelagt. Samtidig 

erfares, at den tunge trafik kan give anledning til oplevelse af utryghed for de bløde 

trafikanter.     

På den baggrund har CTM i 2015 besluttet, at der skal etableres et gennemkørselsforbud 

for køretøjer over 3.500 kg. på Koldenåvej og Hermelinvej forudsat, at der kan opnås 

godkendelse af Teknisk Udvalg og politiet.

Koldenåvej og Hermelinvej er kommunale veje. Vejene har asfaltbelagte kørebaner i ca. 

4 m bredde med græsrabatter.. Koldenåvej løber parallelt med Vendsysselvej og CTM 

vurderer, at Koldenåvej benyttes af gennemkørende lastbiltrafik mellem Mariendalsvej og 

Vendsysselvej via Hermelinvej og som en genvej mellem Elling og Frederikshavn.  Et 

forbud mod gennemkørsel for tunge køretøjer vil formentlig medføre, at en del af denne 

trafik i stedet for vil benytte Mariendalsvej, Skagensvej og Hjørringvej, hvilket kan 

medfører langsommere trafik på disse strækninger.  

Dele af den regionale riderute i Vendsyssel forløber langs dele af Koldenåvej.

Trafiktællinger på Koldenåvej i 2013 viser en årsdøgntrafik på 500 køretøjer, heraf udgør 

tung trafik 21 køretøjer. Gennemsnitshastigheden er 52 km/t og 85 % af bilerne kører 

med hastigheder på 64 km/t eller derunder. 

På den baggrund vurderer CTM, at de målte hastigheder er tilfredsstillende ift. den tilladte 

hastighed på 80 km/t. Den målte trafikmængde vurderes ikke at udgøre et problem i sig 

selv, men det kan konstateres, at særligt den tunge del af trafikken er medvirkende til 

ødelæggelse af asfaltkanter og rabatanlæg, som følge af den smalle asfaltbelagte 

kørebane. Rabatterne udgør en del af færdselsarealet for de bløde trafikanter, og det 

vurderes, at ødelagte rabatter og asfaltkanter, i kombination med særligt tung trafik, 

mindsker trafiksikkerheden for bløde trafikanter. 

CTM har vurderet, at et forbud mod gennemkørende tung trafik på Koldenåvej og 

Hermelinvej vil mindske risikoen for ødelæggelse af vejrabatterne/asfaltkanterne og 

samtidig øge trafiksikkerheden ift. bløde trafikanter.  
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Gennemførelse af forbud mod gennemkørende tung trafik forudsætter politiets samtykke 

iht. Færdselsloven.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der efter samtykke fra Nordjyllands politi iværksættes 

proces for etablering af gennemkørselsforbud for køretøjer over 3.500 kg. på Koldenåvej 

og Hermelinvej.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Oversigtskort visende strækning med restriktioner for tung trafik 
(1735602 - GEO-2016-04029)
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7 (Åben) Status på asfaltsamarbejdet med Hjørring Kommune
Sags ID: EMN-2015-50349

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
I forbindelse med præsentation af oversigt over årets asfaltarbejder på udvalgets møde 

den 9. maj 2016, blev der orienteret om det indgåede samarbejde med Hjørring 

Kommune og Colas. Formålet med samarbejdet er ud over, at foretage udlægning af 

asfalt på konkrete veje gennem forsøg at udvikle nye asfalttyper eller udlægsmetoder 

således, at vi kan få lagt asfalt på flere m2 veje.

Samarbejdet betyder, at Frederikshavn Kommune over en periode over 8 år + evt. 4 år 

yderligere anvender ca. 1,5 mio. kr. årligt på udvalgte ca. 200 km veje grænsende op til 

Hjørring Kommune.

I den del af samarbejdsområdet der er beliggende i Frederikshavn Kommune, er der i 

2016 udlagt asfalt på 11 veje med en længde på ca. 16,5 km og et areal på ca. 86.500 

m2.

På seminar den 3.- 4. november, med deltagelse af Colas, Hjørring- og Frederikshavn 

Kommuner, blev en status over de forsøg der er igangsat forelagt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at statussen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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8 (Åben) Kriterier for Vild med vand udvalg
Sags ID: EMN-2016-00873

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg fik på udvalgsmøde den 7.november 2016 fremlagt en rapport med 

inspirationskatalog og anbefalinger til at skabe mere liv i lystbådehavne og langs kysten.

Med udgangspunkt i rapporten besluttede Teknisk Udvalg at afsætte 10.000 kr. pr. havn 

fra dispositionspuljen til opstart af aktiviteter på hver af de lystbådehavne, der nedsætter 

et ”Vild med Vand” udvalg. Udvalget ønskede at tilknytte en række kriterier til 

udbetalingen. 

FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion har etableret 

projektet ”Vild med Vand – Velkommen på havnen” med støtte fra Nordea Fonden. Målet 

med projektet er at åbne lystbådehavnene op, så langt flere danskere får let adgang til de 

mange oplevelser og aktiviteter, som havnene indbyder til, men som i dag ikke indfrier 

deres potentiale. Projektet opfordrer til at havnene melder sig som ”Vild med Vand” havn. 

I den forbindelse er der udarbejdet en gensidig forventningsaftale, som specificerer, hvad 

Vild med Vand sekretariatet stiller til rådighed, og hvad der forventes af ”Vild med Vand” 

havnene. 

Pt. er Frederikshavn Marina eneste ”Vild med Vand” havn i Frederikshavn Kommune, 

men flere er interesseret. Forventningsaftalen er vedhæftet.

For at sikre størst mulig synergieffekt mellem Teknisk Udvalgs ønske om at skabe liv i og 

på tværs af lystbådehavne og kyster i Frederikshavn Kommune og FLID/Dansk 

Sejlunions projekt ”Vild med Vand – Velkommen på havnen” forslås følgende kriterier for 

at få udbetalt de 10.000 kr. til opstart af aktiviteter:

 Etablering af et bredt sammensat ”Vild med Vand” udvalg 

 Midlerne skal bruges på aktiviteter som inddrager lokalområdet, og som 

understøtter havnens udvikling mod at blive et attraktivt og levende miljø 

 Udvalget melder sig som ”Vild med vand Havn” i regi af FLID/Dansk 

Sejlunions projekt og indgår forventningsaftale med projektsekretariatet

Ad 1: Udvalget skal være bredt sammensat af aktører og foreninger, der holder til på 

havnen og aktører fra lokalområdet, som har interesse i at bidrage aktivt til aktiviteter på 

havnen. Eksempelvis svømmehaller, spejdere, idrætsforeninger, borgerforeninger, 

erhvervsdrivende, eventarrangører mv. Udvalget skal være åbent og løbende kunne 

udvides. 
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Ad 2: Midlerne skal bruges på aktiviteter på havnen eller på tværs af havnene. Det kan 

både være nye aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende og tilbagevendende 

aktiviteter. Aktiviteterne skal være åbne for alle, men må gerne være målrettet bestemte 

målgrupper. 6 måneder efter udbetaling afrapporteres om afholdte og planlagte aktiviteter 

til Teknisk Udvalg.

Ad 3: Som ”Vild med Vand Havn” i regi af FLID/Dansk Sejlunions projekt får ”Vild med 

Vand” udvalget adgang til uddannelse- og kompetenceudvikling samt rådgivning og 

vejledning fra projektsekretariatet. Udvalget forpligter sig samtidig til at tilbyde 1-2 åbne 

aktiviteter og til at medvirke i den årlige ”Havnens dag”. 

”Vild med Vand” udvalgene vil i et vist omfang få mulighed for at trække på sparring hos 

forvaltningen i forbindelse med opstart af udvalg og aktiviteter.

Der lægges op til at midlerne skal søges i 2017, men at aktiviteterne ikke nødvendigvis 

skal være afholdt i 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at Teknisk Udvalg godkender at:

 der kan udbetales 10.000 kr. til opstart af aktiviteter til lystbådehavne i 

kommunen, der lever op til ovenstående kriterier.

 anmodning om tilskud på 10.000 kr. behandles løbende i Teknisk Udvalg og 

udbetaling kan ske herefter

 Teknisk Udvalg orienteres årligt om aktiviteter i regi af ”Vild med Vand” 

udvalgene

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Vild med Vand tilmeldingsskema 2016 (1731270 - EMN-2016-
00873)
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs 
budgetområde 2017
Sags ID: EMN-2016-02978

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Slidlag 6.695.000 kr.

Vejprojekter 5.267.000 kr.

Renovering af kørebaner 11.464.000 kr.

Koordinerende belægningsarbejder 9.878.000 kr.

Kystfodring 1.182.000 kr.

Renovering af vejbelysningsanlæg 1.521.000 kr.

Broer, tunneller og underløb 858.000 kr.

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 62.000 kr. 

Vejafvandingsbidrag 1.471.000 kr.

Bådebroer 2.105.000 kr.

Matrikulære berigtigelser 192.000 kr.

I alt 42.823.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, 

at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 

42.823.000 kr.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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10 (Åben) Orientering om status på udvalgets dispositionspulje
Sags ID: EMN-2007-01356

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
På baggrund af udvalgets seneste disponeringer er der til orientering vedlagt 

dagsordenen en opdateret oversigt over budget of disponeringer for hhv 2016 og 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 TU dispositionspulje 2016.xlsx (1728838 - EMN-2007-01356)
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11 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af 

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision, 

målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og

civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra 

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor. 

Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny 

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til 
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså 
personer set forfra, frem for folk der er gået.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag

2. Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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12 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (TU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 2016 vist pr. måned. 

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 statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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