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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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Vil I være med?
Nu fortsætter Park & Vej projektet ’Lad Livet Blomstre!’         
Vi inviterer jer indenfor i Gartneriet i Frederikshavn. 
Her står livet aldrig stille, og året rundt arbejder vi 
med tusinde sommerblomster, eksotiske palmer og et 
mylder af småplanter. Der er mange gode historier og 
oplevelser at hente, og dem vil vi gerne dele med jer!

Fakta om projektet
Projektet er et tilbud til plejehjem og dagscentre i 
Frederikshavn Kommune. Det er gratis at deltage, men 
I skal selv sørge for transport til/fra Gartneriet. Gruppen 
skal være assisteret af en medarbejder, og alle deltagere 
skal være selvhjulpne.

Program
Hvert besøg byder på rundvisning eller aktiviteter (fx 
potning af planter og tilplantning af krukker). I følger livet 
bag facaden i et moderne gartneri, fra de første spirer 
til drivhusene bugner af sommerblomster i alle farver og 
former. 

Uge 50: Tirsdag d. 13. december 2016, kl. 10.00 - 12.00

Uge 10: Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 10.00 - 12.00 

Uge 18: Tirsdag d. 2. maj 2017, kl. 10.00 - 12.00 

Max. 15-20 deltagere pr. hold

Adresse: Brønderslevvej 20, 9900 Frederikshavn

Kunne I tænke jer at deltage i Lad Livet Blomstre?
Kontakt Pernille Lyngshede på 9845 9128 eller på e-mail 
perl@frederikshavn.dk.

Lad Livet Blomstre! 
2016/2017

Center for Park & Vej

Torsdag d. 15. december 2016, kl. 10.00 - 12.00

Torsdag d. 9. marts 2017, kl. 10.00 - 12.00

Torsdag d. 4. maj 2017, kl. 10.00 - 12.00
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Sag EMN-2016-01805 
Dok. 1421623 

KOORDINEREDE 
RENOVERINGSARBEJDER 
2017 
Præsentation, kortoversigt og information om de koo rdinerede 
projekter og større renoveringsopgaver.  

Koordineret renovering Skærum 
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Forslag til koordinerede  
renoveringsarbejder i 201 7 
 

Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i 
samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til 
koordinerede renoveringsarbejder i 2017. 
 

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 samt den endelige projektering og økonomiberegning - kan 
medføre, at opgaver udskydes og/eller at andre kommer på listen.  
 
Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendte 
anlægsmidler på investeringsoversigten for 2017. Anlægsmidlerne anvendes både til de i 
denne folder angivne renoveringsarbejder samt øvrige fortovs og asfaltarbejder. 
 

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen. 

 

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

 

Belægningsrenoveringer anlæg     9,9 mio. kr. 

Kloakfornyelser (Incl. særlig bev.     45,7 mio. kr.                                                       
til projekt i Skagen på 18,7 mio. kr.) 

Fjernvarme     16,7 mio. kr. 

Vand     10,5 mio. kr. 

Vejbelysning      1,2 mio. kr. 

I alt     84,0 mio. kr. 
 

 
Godkendt af Teknisk Udvalg:  ??/11/2016 | Opsætning: Park & Vej | Tryk: Park & Vej 
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Oversigtskort over renoveringsarbejder i 
Frederikshavn Kommune 
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Indhold sfortegnelse  
 

Fortsatte projekter     6 

Skagen      7 

Frederikshavn    10 

Sæby    13 

Klimasikring af veje    16 
 
Fokus på udbredelse af kendskabet til  
regler for udførelse af ledningsarbejder i veje. 17 

Faser i projektkoordinering  18 

Til orientering   19 

Medlemmer af koordineringsgruppen 20 

 

 

 

           

Foto fra kloakarbejde i Skærum 
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Projekter fra 201 6 som først 
igangsættes  i 2017 
 
Nedenstående projekter er af forsyningsejere udskudt fra 2016 til 2017. Projekterne fremgår også 
af de efterfølgende sider. 

Skagen 
6. Kjeldergangen Renovering af vandledning. Privat fællesvej 

7. Lars Kruses Vej Renovering af vandledning 

8. Lochersvej Renovering af vandledning 

9. Lyng Peters Vej Renovering af vandledning 

10. Revlingevej (9990) Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok forbrugere 

12. Stadionvej  (9990) Renovering af vandledning 

13. Strandstien Renovering af vandledning 

14. Østerbyvej  
Renovering af kloak- og vandledning. 

Renovering af fortov fra nr. 42 til Østre 

Strandvej 

15. Østerled Renovering af vandledning 

16. Østerlågen 
Renovering af vandledning og evt. nye 

fortovsfliser hvis vandledning i fortov 

 

Frederikshavn 
19. Anholtvej (9900) Asfaltering af kørebane efter 

fjernvarmearbejder og fortovsrenovering 

20. Bangsbovej Renovering af fjernvarme- og vandledninger 

samt fortov fra Gærumvej til Elius Andersenj Vej 

       24. Kastanievej 

Renovering af fjernvarme- og vandledninger 

samt nye kantsten og fortov i begge sider, Mette 

Billes Vej – Lars Falsters Vej 

       34. Toftevej  1-7 Renovering af vandledning. Privat fællesvej 

 

Sæby 
35. Blomstervænget 1-13, 2-20 Renovering af fjernvarmeledninger. Østervrå 

Varmeværk 

36. Chr. Pedersensvej Renovering af vejbelysning og nyt fortov i 

vestlige side 

38. Hans Aabels Vej 
Renovering af fjernvarme-, og vandledninger fra 

åen mod nord 

40. Højlundsvej 1-19, 21-39, 41-59, 
61-77 

Renovering af vejbelysning 

43. Otto Banners Vej  12-22, 2-10, 
24-34, 36-46 

Renovering af fjernvarmeledninger og 

asfaltering af kørebane 

46. Vinkelvej 
Renovering af kloakledning og evt. nye kantsten 

og fortove 
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Projekter i Skagen  2017 
 

1. Fyrbrovej Renovering af kloakledninger, vej og fortove 

2. Fyrvej (Statsvej) Ny regnvandsledning til havet 

3. Hjælmevej Evt. fjernvarme hvis nok forbrugere 

4. Hvide Fyrvej 
Ny regnvandsledning med udløb i havnebassin samt nye 

spildevandsledninger til renseanlægget. Forbedret afvanding 

af cykelsti 

5. Kjeldergangen Renovering af vandledning. Privat fællesvej 

6. Lars Kruses Vej Renovering af vandledning 

7. Lochersvej Renovering af vandledning 

8. Lyng Peters Vej Renovering af vandledning 

9. Revlingevej (9990) Evt. ny fjernvarmeledning hvis nok forbrugere 

10. Sct. Laurentii Vej Renovering af fortov og vejbelysning ved tidligere Rådhus 

11. Stadionvej  (9990) Renovering af vandledning 

12. Strandstien Renovering af vandledning 

13. Østerbyvej  
Renovering af kloak- og vandledning. Renovering af fortov fra 

nr. 42 til Østre Strandvej 

14. Østerled Renovering af vandledning 

15. Østerlågen 
Renovering af vandledning og evt. nye fortovsfliser hvis 

vandledning i fortov 

16. Østre Strandvej 25a-101 
Ny regnvandsledning med udløb i regnvandsbassin samt nye 

spildevandsledninger til renseanlægget. Coastervej mod øst 

 

 

Etablering af ny cykelsti, Skagen 2016. 
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Oversigtskort Skagen by 
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Billeder fra udvalgte projekter i Skagen 
 

      

1. Fyrbrovej    5. Lars Kruses Vej 

      

10. Sct. Laurentii Vej            13. Østerbyvej 

 

 

     15. Østerlågen    16. Øster Strandvej  
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Projekter i Frederikshavn  2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Agervej Renovering af kloakledning og fortove, Strandby 

18. Anholtvej (9900) 
Asfaltering af kørebane efter fjernvarmearbejder og 

fortovsrenovering 

19. Bangsbovej 
Renovering af fjernvarme- og vandledninger samt 

fortov fra Gærumvej til Elius Andersenj Vej 

20. Bülowsvej 
Renovering af kloak-, fjernvarme- og vandledninger 

samt opretning af kantsten og lægning af nye 

fortovsfliser 

21. Enghavevej (9900) 
Renovering af kloak- og fjernvarmeledninger samt 

evt. renovering af kantsten  

22. Gærumvej 

Opstart på planlægning af renovering af Gærumvej 

fra Søndergade til Hånbækvej samt udarbejdelse af 

tidsplan. Kloak-, fjernvarme- og vandledninger samt 

kørebane og fortove forventes renoveret i de 

kommende år 

23. Kastanievej 
Renovering af fjernvarme- og vandledninger  samt 

nye kantsten og fortov i begge sider, Mette Billes 

Vej – Lars Falsters Vej 

24. Konsul Cloos Vej 
Renovering af kloak-,  varme- og vandledninger 

samt opretning af kantsten og lægning af nye 

fortovsfliser i begge sider 

25. L. P. Houmøllers Vej  4-20, 21-57 

Renovering af vandledninger i hele vejen samt 

renovering af fjernvarmeledning og fortov fra Elius 

Andersens Vej til Møllehus Alle´ 

26. Lars Falsters Vej 
Renovering af kloak- og vandledninger samt evt. 

renovering af fortov hvis disse opgraves 

27. Mette Billes vej Renovering af kloak-, varme-, og vandledninger 

28. Møllehus Alle 
Renovering af fjernvarmeledning og fortove fra 

Søndergade til o. J. Steinckes Vej 

29. Rimmensgade 
Renovering af fjernvarmeledning og fortov i 

nordlige side fra Rådhus Alle´til Ørnevej 

30. Saltebakken 
Renovering af kloakledninger samt nyt udløb til 

havet 

31. Stenbakkevej 
Renovering af kloak-, fjernvarme- og vandledninger 

fra Lundevej til Kastanievej samt opretning af 

kantsten og nye fortovsfliser i nordlige side 

32. Søndervej (9970) 
Renovering af kloak-, og fjernvarmeledninger fra 

Agervej til Skolevej, Strandby 

33. Toftevej  1-7 Renovering af vandledning. Privat fællesvej 
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Oversigtskort Frederikshavn-, og Strandby by  
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Billeder fra udvalgte projekter i Frederikshavn 
 

      

20. Bülowsvej    21. Enghavevej 

      

24. Konsul Cloos Vej   26. Sneppevej 

          

30. Saltebakken    32. Søndervej 
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Projekter i Sæby  2017 
 

34. Blomstervænget 1-13, 2-20 
Renovering af fjernvarmeledninger. Østervrå 

Varmeværk 

35. Chr. Pedersensvej 
Renovering af vejbelysning og nyt fortov i vestlige 

side 

36. Hans Grams Vej Renovering af fjernvarmeledninger 

37. Hans Aabels Vej 
Renovering af fjernvarme-, og vandledninger fra 

åen mod nord 

38. Hjulmagervej, 1-19, 2-16, 18-32, 
21-39, 41-59, 34-52, 61-77 

Renovering af fjernvarmeledninger 

39. Højlundsvej 1-19, 21-39, 41-59, 
61-77 

Renovering af vejbelysning, Østervrå 

40. Karetmagervej, 1-19, 2-14, 21-37, 
16-26 

Renovering af fjernvarmeledninger 

41. Møllegade 
Renovering af vandledning Østervrå, fra nr 7 til 

Hjørringvej 

42. Otto Banners Vej  2-10, 12-22, 
24-34, 36-46 

Renovering af fjernvarmeledninger og asfaltering af 

kørebane 

43. Peder Munks Vej, 1-19, 2-10, 21-
39, 22-40, 41-63, 42-60, 65-87, 
62-80 

Renovering af fjernvarmeledninger 

44. Rosenvej 
Renvoering af kloakledninger , kørebane og fortove 

samt etablering af ny cykelsti 

45. Vinkelvej 
Renovering af kloakledning og evt. nye kantsten og 

fortove 

  

 

 

 

Vejrenovering, Sæby.   
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Oversigtskort Sæby- og Østervrå by  
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Billeder fra udvalgte projekter i Sæby 
 

     

35. Chr. Pedersensvej    38. Hjulmagervej 

              

40. Karetmagervej   42. Otto Banners Vej 

     

44. Rosenvej    45. Vinkelvej 
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Klimasikring af veje. 
 

I forbindelse med skitse- og detailprojekteringen tænkes de nye ideer vedr. klimasikring ind i 
projekteringen således, at der foretages bortledning af overfladevand på den mest 
hensigtsmæssige måde hvor dette er muligt og i overensstemmelse med Miljømyndighedernes 
godkendelser. 

I forbindelse med renovering af veje i Skagensområdet er det også i 2017 muligt, at klimasikre 
vejafvandingen på de veje hvor der etableres separat kloakledninger. 

Vejafvandingen på de fleste veje i Skagen er konstrueret på den måde, at vejvandet skal bortledes 
via rendestensbrønde til sivedræn, der er beliggende under vejbelægningen. 

Denne metode har vist sig, at være problematisk i perioder med megen nedbør og ekstreme 
regnhændelser hvor sivedrænet ikke kan bortlede overfladevandet tilstrækkeligt hurtigt. Det 
betyder, at der på flere veje står vand på kørebanerne længe efter regnvejrsperioden. 

Ved den forestående etablering af separat kloakledninger bliver det muligt at tilkoble 
rendestensbrøndene direkte til den nye regnvandsledning som så kan aflede vandet direkte til 
recipienten. 

I år op startes separatkloakeringen i Skagen på Hvidefyrvej, Østerbyvej og Østre Strandvej.  

 

 

Eksempel, Nordsøvej jan. 2015 
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Større fokus på udbredelse af 
kendskabet til gældende 
regler for udførelse af 
ledningsarbejder i veje  virker. 
 

I 2013 blev der sat fokus på udbredelse af kendskabet til de gældende regler for udførelse af 
ledningsarbejder også kaldet ”Ledningspakken”. Formålet med dette var, at forbedre kvaliteten af 
de udførte opgravninger og retableringer således, at skader i form af ujævnheder, sætninger, 
revner m.v. samt ekstra slidtage på vejanlæggene undgås. Dette arbejde er blevet fortsat i både 
2014, 2015 og 2016. 

Det kan stadig konstateres, at kvaliteten af renoveringsarbejderne er blevet forbedret på baggrund 
af tilsyn og den dialog Park & Vej foretager i forbindelse med opgravningerne og retableringerne. 

I august 2016 er ”Håndbog for retablering af veje og belægninger” revideret, efter de erfaringer og 
behov vi har registeret ved tilsyn på de ca. 1.000 opgravningstilladelser der hvert år gives. 
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Faser i projektkoordineringen  
Grove projektbeskrivelser 
Projekterne starter med grove projektbeskrivelser som kan være ønsker om forbedringer eller 
udvidelser af enten kørebane, fortov, cykelsti, forbedring af kloakeringen, varme eller 
vandforsyningen eller ønsker om ny byggemodning. 
 
Det undersøges ved koordineringsmøderne, hvilke forsyningsejere der har ønsker om at indgå et 
fælles projekt om renoveringer. På baggrund af disse meldinger kan man begynde at arbejde på 
idéer om, hvordan projektet skal se ud og lave prisoverslag ud fra nøgletal. 
 
 
Skitseprojektering 
Skitseprojekteringen går mere i dybden med fastlæggelse af opgaven, og omfanget af selve 
renoveringsarbejdet fastlægges. Der kan på baggrund af dette laves bedre prisoverslag. 
 
Detailprojektering 
Detailprojektering planlægger projektudførelsen i detaljer. Der indsamles oplysninger om lednings- 
og kabelplaceringer i marken, ligesom der foretages diverse opmålinger, som ligger til grund for 
beregninger og det endelige projekt. 
Med et detailprojekteret projekt kan der udarbejdes prisoverslag, som med uforudsigelige udgifter 
indregnet, giver det bedste økonomigrundlag for budgettering. 

 

 

 

Projekteksempel cykelpuljeprojekt 2016, Toldbodvej, Sæby.
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Til orientering  
Koordinering af renoveringsopgaver i Frederikshavn Kommune 

Der er nedsat en koordineringsgruppe i Frederikshavn Kommune, som sørger for koordinering af 
renoveringsopgaver i vejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’. Gruppen er sammensat af 
medarbejdere fra de kommunale Forsyningsselskaber 
og Park & Vej.  

Så vidt muligt koordineres alle projekter og 
renoveringsopgaver på baggrund af udmeldingerne fra 
de enkelte forsyninger. Gruppen forsøger at indsamle 
renoveringsønsker for nærværende og kommende år. 
Renoverede veje søges friholdt for opgravning i en 
årrække - målsætningen er minimum 10 år. 

Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejere til de 
nødvendige møder, og gruppen sørger også for 
bearbejdning af de relevante data. 

Den nye ”Lov om offentlige veje m.v.” 

Den nye vejlov af 1. juli 2015 angiver, at den der planlægger at ansøge om tilladelse til at foretage 
forandringer, herunder opgravninger m.v. på en offentlig vejs areal, så tidligt som muligt skal drøfte 
det planlagte arbejde med andre graveaktører med henblik på, at undersøge om flere 
gravearbejder kan koordineres.  

Dette sikrer at der sker en yderligere koordinering når selve arbejdet opstartes. 

 

Fleksibel liste 

Listen over årets renoverings- og anlægsopgaver er lavet på basis af de på nuværende tidspunkt 
kendte renoveringsbehov. Det vil sige, at projekterne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på 
listen. 

Derfor kan der ske ændringer, når de enkelte projekter bearbejdes og detail-projekteres. 

Listen er altså fleksibel eller foreløbig - forstået på den måde, at der i løbet af året kan ske 
ændringer. Desuden kan ydre betingelser spille ind - f.eks. kan økonomi, vejrforhold og lignende 
også føre til ændringer af listen. 

De involverede parter har pligt til at informere hinanden, hvis der sker ændringer ved nogle af 
projekterne. 

 

Koordinerede projekter kan starte på mange måder. Nogen 

gange pga. konkrete mangler i lednings- eller vejnettet, andre 

gangen pga. henvendelser fra borgere. 

Kloakarbejde, Skærum 
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Medlemmer af 
koordineringsgruppen  
 
 
 
Park & Vej   Telefon nr.: 
Jørgen Aakerberg, formand 98456312 
Kim Thirup   98456309 
Johnny Andersen Elley  98456310 
 
Frederikshavn Forsyning A/S 
Per Olesen   51632912 
 
Varmeforsyningen A/S 
Kim Arp   51633130 
Jes Vad Thomsen  51633122  
 
Vandforsyningen A/S 
Jørgen Hermann  51633113 
 
Kloakforsyningen A/S  
Malene Søndergaard  51633052 
Halfdan Bøgh  51633055 
 
 
+ eventuelle eksterne forsyningsejere.  

 

Skagavej, Skagen.  
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Tilmeldingsskema

Vi bekræfter hermed, at;

Vi ønsker at deltage i projekt Vild med Vand 

Vi har nedsat et Vild med Vand-udvalg bestående af nedenstående.  

Vi er klar til aktivt at gå ind i projektet - se elementer på næste side

Vi har læst Vild med Vand  projektbeskrivelsen.  

Navn på havn/klub/ forening/forretning/andetRepræsenteret ved Kontaktdata

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail:

Tlf.:

Mail: 

Tlf.: 

Mail: 

Tlf.: 

Kontaktpersonen for vores Vild med Vand-udvalg er: 

Presseansvarlig for udvalget (både mht. arbejde og udtalelser):

(kan evt. eftesendes)

Angiv hvilke facebookgrupper som I  har adgang til lokalt: 

Gem dette dokument og kald det "(din by) _ ansøgningsskema" 

Send det derefter til Vild med Vand sekretariatet



Fælles projekt
– gensidige forventninger og hvem gør hvad:

Projektsekretariatet giver Vild med Vand-havne: 

Fuld adgang til projektets ”værktøjskasse” og vidensbank/intranet

Uddannelse og kompetenceudvikling bl.a. via halvårlige workshops

Rådgivning og vejledning fra projektsekretariatet

National markedsføringskampagne af Havnens Dag

Pressearbejde op til Havnens Dag nationalt og regionalt samt skabelon til lokalt brug

Leverer kampagnen: ”Velkommen på havnen”. 

Vidmedvand.dk/DINHAVN hvor aktiviteter og Havnens Dag program eksponeres

Ret til at bruge Vild med Vand-logoet, bl.a. i markedsføringen af Havnens Dag.

Som Vild med Vand-havn siger vi ja til at:

Etablere et ”Vild med Vand”- udvalg” 

Tilbyde 1-2 åbne aktiviteter, som markedsføres lokalt med hjælp fra sekretariatet

Medvirke i ”Havnens Dag” og ved den lejlighed tilbyde 3-4 maritime aktiviteter

Anvende "Velkommen på havnen"-kampagnematerialer på havnen

Understøtte kampagnen ved lokalt at udøve Det Gode Værtsskab 

Bidrage med tid og engagement samt finansiere aktiviteterne og ”Havnens Dag”

Indgå i netværk med andre havne og dele erfaringer med nye ”Vild med Vand”-havne

Deltage i seminarer og møder.
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Sag EMN-2007-01356

Dok. 1279712

TEKNISK UDVALGS DISPOSITIONSPULJE 2016 Den 14.01.2016

Rev.  Den 15.01.2016

Rev.  Den 14.10.2016

Godkendte projekter: Rev.  Den 18.11.2016

PSP-element, XD Tekst Disponering Bemærkning

xd-172-1 Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2012 – 2016 15.000 Besluttet TU 20.12.2011

xd-172-2 Trygfonden Kystlivredning på Skagen Sønderstrand 2014 – 2018 35.000 Besluttet TU 10.02.2014

xd-172-4 Stoppestedspulje 2014, 2015 og 2016, 400.000 kr. / år (1,2 mio. kr.) 400.000 Besluttet TU 27.08.2013

xd-172-6 Aftale om drift af sandfang i offentlige og private vandløb, 135.000 kr i 5 år, 2015-2019 135.000 Besluttet TU 09.02.2015 

xd-172-10 Cykelpuljen 2015, projekt 4,5,7,8,9 og 10. Mindreforbrug 2015 overført til 2016 250.000 Besluttet TU 15.06.2015

xd-172-10
Cykelpuljen 2015, projekt 14 og 15 samt cykelscore Skagen- og Sæbygårdskolen. Mangler 
finansiering af resterende 1.500.000 kr. 1.590.000 Besluttet TU 15.06.2015

xd-172-12 Udvikling af Palmestranden 600.000 Besluttet TU 07.03.2016

xd-172-14 Opsætning af juletræer i Karup og Haldbjerg 2016 og fremefter 26.000 Besluttet TU 07.11.2016

Opgaver fra 2015 som ikke blev igangsat/færdige:

xd-172-9 Sikring af skolevej, Skagen, cykelsti Østersøvej 130.000 Besluttet TU 06.09.2012

I alt disponeret 3.181.000

Udisponerede midler i forhold til budtget 227.400

BUDGET 2016

Budget 2016 (Buget 2015 - 1%) 3.158.400

Overførsel af mindreforbrug på Skolevejsprojekter/Cykelpuljen 2015 250.000

Budget i alt 3.408.400

Side 1 af 2

Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej
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DISPONERINGER 2017 OG FREMEFTER

PSP-element, XD DISPONERINGER TIL PULJEN 2017 OG FREMEFTER

xd-172-2 Trygfonden Kystlivredning på Skagen Sønderstrand 2014 – 2018 35.000 Besluttet TU 10.02.2014

xd-172-6 Aftale om drift af sandfang i offentlige og private vandløb, 135.000 kr i 5 år, 2015-2019 135.000 Besluttet TU 09.02.2015 

xd-172-13 Regnvandssø ved Guldmajsvej i Skgagen 800.000

Besluttet TU 05.10.2016 (Mailmøde) og TU 

07.11.2016

xd-172-14 Opsætning af juletræer i Karup og Haldbjerg 2016 og fremefter 16.000 Besluttet TU 07.11.2016

xd-172-15 Driftstilskud til Bangsbo Botaniske Have 2017 og fremefter 340.000 Besluttet TU 07.11.2016

I alt disponeret 2017 1.326.000

Udisponerede midler i forhold til budtget 2017 1.905.090

BUDGET 2017

Budget 2017 3.231.090

Evt. overførsel af mer/mindreforbrug fra 2016

Budget i alt 3.231.090

Side 2 af 2

2



Bilagsforside

Dokument Navn: Folkeoplysningspolitik - pdf til høring.pdf

Dokument Titel: Folkeoplysningspolitik - pdf til høring

Dokument ID: 1723953

Placering: Emnesager/Høring af folkeoplysningspolitik /Dokumenter

Dagsordens titel Folkeoplysningspolitik i høring

Dagsordenspunkt nr 11

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



1

Udkast til ny 
Folkeoplysningspolitik
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Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderen-
de, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af 
medborgerskab og forståelsen af at leve i et demokratisk sam-
fund.
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Målsætninger
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysnin-
gen er/har: 

Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende 
virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, 
sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye orga-
niseringsformer og anvende teknologier og videre-
udvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal 
styrkes – at det folkeoplysende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det at være samfundsbor-
ger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod 
endnu større grad af ansvar for udvikling af områ-
det som helhed og i samspil med omgivende aktø-
rer. 

Synlig 
Folkeoplysningen skal understøtte læringsmiljø-
er, der sikrer videndeling blandt de folkeoplysende 
virksomheder – og skaber synlighed i lokalområdet 
om de folkeoplysende aktiviteter. 

Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for 
at skabe medejerskab, samarbejde og udviklings-
fællesskaber med civilsamfundet og relevante part-
nere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, 
landdistrikts- og byudvikling, det sociale område.



4

Folkeoplysning for alle
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplys-
ningen som en del af den danske kultur og demo-
kratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab. 

•   Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveks-
ler viden, erfaringer og synspunkter

•   Et redskab, der giver mulighed for at deltage i 
samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesska-
bet højst ved godkendelse af folkeoplysende for-
eninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig: 

•   At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysen-
de alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sik-
rer et åbent, inkluderende og dialogorienteret 
fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver akti-
ve medskabere

•   At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv 
deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

•   At det folkeoplysende område og interessenter i 
fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en 
fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-ud-
valget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsen-
tanter med interesse for det folkeoplysende. Nær-
mere beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan 
ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den fol-
keoplysende virksomhed inddrages i alle sammen-
hænge af generel betydning for det folkeoplysende. 
Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, an-
lægsprojekter, lokalefordeling, definition af an-
søgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for 
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget for 
det folkeoplysende område og regler for tilskud til 
det folkeoplysende er også udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.
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De folkeoplysende aktører
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folke-
oplysende virksomhed har en tydelig stemme i de-
mokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger 
og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frede-
rikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og 
fremme foreningers interesser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke 
aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver 
især fungerer som talerør for sit område.

De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er 
repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fun-
gerer som sparrings- og samarbejdspartner for det 
politiske system. 

Udviklingspulje
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet ud-
viklingsarbejde indenfor det folkeoplysende områ-
de.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og vok-
senundervisning - samt af grupper, der ikke tradi-
tionelt ses som en del af det folkeoplysende - og 
som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeop-
lysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

•   at identificere og igangsætte endnu flere aktivi-
teter, der ligger i randområdet af det traditionelt 
folkeoplysende, for at endnu flere borgere får del 
i midler og muligheder - og får berøring med de 
grundlæggende værdier i folkeoplysningen

•   at motivere til mere læring og ledelse i det folke-
oplysende gennem uddannelse af aktører inden-
for det folkeoplysende

•   at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer 
og netværk, der er med til at styrke det folkeop-
lysende i en mere individbaseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende krav: 

•  projektet skal forny det folkeoplysende område 

•   projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden 

•   der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds
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Prioriterede spor 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere tre 
spor for det folkeoplysende område, der skal un-
derstøtte politikkens målsætninger og føre videre 
til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats
2. Inklusion
3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 
4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats
Den frivilligt bårne indsats er en uvurderlig res-
source. De folkeoplysende foreninger er båret af en 
energi og interesse, som mange frivillige yder hver 
dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det 
er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrel-
sesarbejde, som træner eller underviser, eller det at 
køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed 
også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

•   Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige ind-
sats blandt andet gennem uddeling af priser

•   Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiserin-
gen af den frivillige indsats

•   Udvikling og formidling af værktøjer til fasthol-
delse og rekruttering af frivillige 

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med rele-
vante partnere

•  Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 
Det folkeoplysende område udfordres og forandres 
konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisations-
former, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. 
Er de folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, 
som måske ikke kender de folkeoplysende værdier 
– hvordan kan de tage del i folkeoplysningen? Og 
hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende 
aktiviteter i lyset af kommunens demografiske ud-
vikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende 
folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som 
ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, 
kan deltage. Det drejer ikke kun for inklusion af nye 
medlemmer, men i lige så høj grad om hvordan vi 
møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi 
deler de faciliteter, der er til rådighed. 

Det skal ske ved: 

•   Inklusion af nye målgrupper i det etablerede for-
eningsliv

•   Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og 
organisationsformer, som er beslægtet med det 
folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede 
grupper, sociale foreninger og landsbyråd

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med til-
grænsende områder, der medudvikler eller sup-
plerer det folkeoplysende område

•   Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og 
samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og ci-
vilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer 
og landsbyer
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3. Samarbejde med tilgrænsende 
    aktiviteter
I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af 
aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 
folkeoplysende, mens andre grænser op til at være 
folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udby-
dere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 
arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkur-
rent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et 
supplement. I Frederikshavn Kommune mener vi, 
at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de 
folkeoplysende aktiviteter, ved at det kan styrke 
kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge 
antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

•   Koordinering af aktivitets- og programplanlæg-
ning 

•  Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

•   Forsøgsordning med arrangementer som appetit-
vækker forud for aktivitetsprogram 

•   Facilitetsudvikling, der forener og samskaber ak-
tiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende for-
eninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde 
børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da 
vi tror på, at aktiviteter, som udøves i fællesskab, 
styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at 
et stærkt socialt netværk er en vigtig ressource for 
børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

•   Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet 
blandt børn og unge

•   Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har 
været foreningsaktive

Afslutning
Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er 
gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter ret-
ningen for det daglige arbejde med den folke-
oplysende virksomhed. Den vil blive fulgt op af 
indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør 
politikken. 

Frederikshavn Kommune
Forår 2017

Lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningslo-
ven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, god-
kendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 
Kommunes egne retningslinjer for området. I Frede-
rikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 
folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoply-
sende forening og 10 som folkeoplysende voksenun-
dervisning. 

Det samlede økonomiske ramme på området er i 
2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 16. november 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - oktober 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,46

Februar 6,52 5,72 6,65 7,59

Marts 4,81 6,04 6,92 5,88

April 4,17 4,73 4,84 5,66

Maj 4,22 4,71 4,36 5,21

Juni 4,22 4,44 4,57 5,03

Juli 3,43 3,75 3,46 3,80

August 3,88 4,48 4,23 4,64

September 5,12 5,91 5,56 5,20

Oktober 5,06 5,6 5,76 5,91

November 5,73 6,2 6,42

December 5,25 5,43 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,38

Sagsnummer: 

EMN-2016-01155

Forfatter:

Pernille Dreier

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 oktober 2015 til og med 

oktober 2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 
fraværsprocent

Okt. 
2015

Nov. 
2015 

Dec. 
2015

Jan. 
2016

Feb. 
2016

Mar. 
2016

Apr. 
2016

Maj
2016

Juni
2016

Juli
2016

Aug.
2016

Sep.
2016

Okt.
2016

Gns.

Ejendom
7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 3,87 3,96 4,76 6,66 5,62

Økonomi og Personale
0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,22 2,46 2,50 2,13 3,73 3,79 3,05 2,61

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 1,45 0,31 3,86 3,57 3,20 2,40

Park og Vej
4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,27 1,45 1,98 3,82 5,44 3,34

Teknik og Miljø
3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,93 4,48 4,48 4,88 3,57

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet

1,44 1,24 1,11 0,33 0,37 0,34 6,88 5,91 1,26

Familie
5,86 5,43 5,00 6,14 7,72 5,20 5,73 4,22 3,94 2,09 2,91 4,25 5,37 4,87

Børn og Skole
5,79 6,60 5,63 6,64 7,54 6,06 5,96 5,69 5,32 3,75 4,31 5,29 5,88 5,72

Arbejdsmarked
5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,16 5,29 8,03 6,19 3,73 5,04 5,56 4,98 5,54

Ungeenhed
6,86 9,94 9,29 7,19 9,95 9,31 6,87 6,47 6,93 3,49 4,97 5,28 7,79 7,34

Ungdomsskole, 
Ungdomsklubber & SSP

3,97 4,14 1,34 3,60 4,64 1,37 2,28 2,47 2,73 1,64 2,14 3,17 4,00 2,87

Kultur og Fritid
0,66 2,51 2,28 1,87 6,75 6,64 3,56 2,81 2,37 1,27 2,11 4,26 6,47 3,46

Sundhed og Pleje
6,21 6,65 6,71 7,45 7,77 6,78 6,03 5,18 5,24 4,57 5,67 5,72 6,10 6,14

Ledelsessekretariat
1,39 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 1,08 0,73 2,31 1,34

Social- og 
Sundhedsmyndighed

4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,41 2,80 3,18 3,06 3,17 3,18

Bibliotek og Borgerservice
5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,18 4,77 2,68 3,53 4,45 6,14 4,55

Handicap og Psykiatri
7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,94 6,64 6,24 4,94 5,86 5,85 7,04 7,12

Bemærkninger til ovenstående statistik

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

fraværsprocent, LPT171” den 15. november.

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.
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