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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: MOD-2021-00266

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen. 

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Teknisk Udvalgs sammensætning 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det 

besluttet, at Teknisk Udvalg pr. 1. januar 2022 består af følgende medlemmer:

Karsten Thomsen (A)

Almina Nikontovic (A)

Susanne Venø (A)

Irene Hjortshøj (A)

Jens Borup (V)

Lone Haugaard (V)

Jens Nygaard (D)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

.
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3 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.

Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages valg af formand. 

Beslutninger:
Karsten Thomsen (A) vælges som formand.

Bilag

.
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4 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Beslutninger:
Almina Nikontovic (A) vælges som næstformand.

Bilag

.
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5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Teknisk Udvalg 2022
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i 

2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående 

udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2022 for Teknisk Udvalg:

 Tirsdag den 11. januar

 Tirsdag den 01. februar

 Tirsdag den 08. marts

 Tirsdag den 05. april

 Tirsdag den 03. maj

 Tirsdag den 07. juni

 Tirsdag den 09. august

 Tirsdag den 06. september

 Tirsdag den 04. oktober

 Tirsdag den 08. november

 Tirsdag den 06. december

Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender mødeplanen.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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6 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager 

derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning. 

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513839 - EMN-2021-05515)
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7 (Åben) Introduktion for Teknisk Udvalg
Sags ID: EMN-2021-05515

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale opgaver på det 

tekniske område og understøttes af de tre fagcentre;

 Center for Teknik og Miljø, der ledes af Centerchef Birthe Dilling.

 Center for Park og Vej, der ledes af Centerchef Tommy Rise.

 Center for Ejendomme, der ledes af konstituerende Centerchef Tommy Rise.

Teknik- og kulturdirektøren og centercheferne introducerer udvalget for fagområderne på 

mødet. Der bliver fremvist en række PowerPoints for de respektive fagcentre, som 

centerchefen tager udgangspunkt i.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning og ønsker til en 

supplerende introduktion drøftes.

Beslutninger:
Til efterretning. Udvalget ønsker en besigtigelsestur sammen med Plan- og Miljøudvalget.

Bilag

1. Introduktion af udvalg (DokumentID: 6515381 - EMN-2021-05515)
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8 (Åben) Konstituering af Trafiksikkerhedsudvalg
Sags ID: EMN-2021-00094

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
TU 

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i mange år haft et trafiksikkerhedsudvalg, der har fungeret 

som underudvalg til Teknisk Udvalg. Trafiksikkerhedsudvalget hjælper med vejledning og 

råd omkring alt der relaterer til trafiksikkerhed. Udvalget er tværfagligt sammensat, for at 

sikre en bred faglig viden og for at optimere samarbejdet på tværs af centrene i 

kommunen. Sammensætningen af Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer er beskrevet i 

det vedlagte kommissorium. Formanden udpeges af Teknisk Udvalg.

I 2020 trådte Nordjyllands politi ud af Trafiksikkerhedsudvalget grundet reduceret 

ressourcer i deres vejtekniske afdeling, hvilket har bevirket, at der som udgangspunkt 

ikke behandles enkeltsager længere. Trafiksikkerhedsarbejdet er nu generelt på et mere 

overordnet og planmæssigt niveau. 

Der er stort fokus på samarbejdet med skoleområdet, hvor f.eks. færdselsundervisning, 

anbefalede skoleveje og cyklistprøven i 6. klasse bliver prioriteret højt. Det er de 

administrative medarbejdere i udvalget, der arbejder med de forskellige tiltag i det 

daglige, dvs. at opgaverne generelt bliver løst i et samarbejde mellem Center for Teknik 

og Miljø og Center for Park og Vej. Udvalgets formål og opgaver er beskrevet i det 

vedlagte kommissorium. 

Det vedlagte kommissorium er ændret i forhold til de organisationsændringer, der er 

foretaget i 2021, hvilket betyder at centernavnene er tilrettet. Indholdet i kommissoriet er 

ellers ikke ændret i forhold til det kommissorium, der blev godkendt af Teknisk Udvalg 

den 5. oktober 2020.  

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget udpeger en politisk repræsentant, som 

formand for Trafiksikkerhedsudvalget.

Beslutninger:
Michael Koch Sørensen (A) udpeges som formand for Trafiksikkerhedsudvalget.

Bilag



Teknisk Udvalg 2022-2025 - 11-01-2022 15:00

MOD-2021-00266

Side 11 af 15

1. Kommissorium - Trafiksikkerhedsudvalget 2022 - 09.12.2021 (DokumentID: 6513119 - EMN-2021-00094)
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9 (Åben) Fremtidens Strande. Valg til strandfora og beslutning om 
ansøgningsrunder
Sags ID: PRJ-2018-00061

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Opsummering af projektet og tidligere beslutninger

Fremtidens strande har siden 2019 sat fokus på at udvikle vores kystnære områder med 

udgangspunkt i tre strandfora (Nord, øst og syd) med bred deltagelse af lokalsamfund og 

politikere. 

Arbejdet i strandfora´erne er blevet samlet i en række anbefalinger i Masterplan for 

Fremtidens Strande: Masterplan for fremtidens strande (frederikshavn.dk)

Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 30.11.2020 følgende: 

Flerårige investeringer for Fremtidens Strande

At Teknisk Udvalg én gang årligt og inden sæsonstart behandler årets indsatser og 

partnerskaber for realisering af Fremtidens Strande. Dette med udgangspunkt i Teknisk 

Udvalgs flerårige bevilling på kr. 500.000 kr. pr. år. 

Indkomne ansøgninger om partnerskaber og realiseringsprojekter foreslås at være 

forvaltningen i hænde januar/februar, så Teknisk Udvalg kan behandle og beslutte på 

marts-mødet. 

Formændene for de respektive strandfora foreslås at være kontaktpersoner for en evt. 

indledende dialog omkring henvendelserne.

Se mere på vedhæftede bilag

TU har tidligere valgt en formand og en næstformand til de 3 strandfora.

I arbejdet med behandling af indkomne ansøgninger om partnerskaber og 

realiseringsprojekter viste det sig hensigtsmæssigt at udarbejde en række præmisser for 

tildeling af midler fra puljen Fremtiden Strande.

Disse præmisser blev behandlet på TU møde den 07.06.2021. Se mere på vedhæftede

bilag

Se i øvrigt mere om ansøgningsprocedure mm her: Fremtidens strande-puljen 

(frederikshavn.dk)

Erfaringer fra arbejdet

Det har vist sig hensigtsmæssigt at lave 2 ansøgningsrunder om året. 

Strandfora formændene har behandlet og kvalificeret indkomne ansøgninger på et kort 

møde inden Teknisk udvalgsmøde. Formændene har fungeret som talerør ud i 

lokalsamfundene. 

Næstformændene har fungeret som suppleanter i tilfælde af fravær af formanden. Ellers 

har næstformændene været deltagere i arbejdet i de respektive strandfora.

https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/sog-puljer-projektmidler-og-legater/pulje-og-projektmidler/fremtidens-strande-puljen/
https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/sog-puljer-projektmidler-og-legater/pulje-og-projektmidler/fremtidens-strande-puljen/
https://frederikshavn.dk/politik/byrad/politikker-og-visioner/masterplan-for-fremtidens-strande/
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Indstilling
Center for Park og Vej indstiller:

 At det besluttes om arbejdet med strandfora skal fortsætte, og at der vælges en 

formand og næstformand til de 3 strandfora

 At det besluttes om der skal være 2 ansøgningsrunder om året. Fremadrettet evt. 

til TU møde april + oktober med ansøgningsfrist 3 uger før. 

 At der i indeværende år laves et oplæg fra administrationen til marts mødet med 

en indsatsplan for de midler der ikke er disponeret fra 2020. Dette gøres for, at 

tiltag kan nå at blive sat i værk inden sommersæsonen. 

 Fremadrettet behandles tiltag fra administrationen for den kommende sæson på 

mødet i oktober, således at tiltagene kan implementeres i sæsonen året efter.

Beslutninger:
Godkendt. Irene Hjortshøj (A) og Jens Borup (V) vælges som henholdsvis formand og 

næstformand for nord. Almina Nikontovic (A) og Jens Nygaard (D) vælges som 

henholdsvis formand og næstformand for øst. Lone Haugaard (V) og Karsten Thomsen 

(A) vælges som henholdsvis til formand og næstformand for syd.

Bilag

1. Indsatsplan Fremtidens Strande 2021 (DokumentID: 5989992 - PRJ-2018-00061)

2. Præmisser for tildeling af midler fra Fremtidens Strande (DokumentID: 6224326 - PRJ-2018-00061)
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10 (Åben) Orienteringslisten
Sags ID: EMN-2021-03408

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Der er mange igangværende projekter inden for Teknisk Udvalgs område. Der vil på 

mødet blive givet en mundtlig orientering omkring status på de væsentligste og aktuelle 

projekter fra Center for Park og Vej.  

Følgende punkter er til orientering:

 Status på vinteren

 Ladestandere

 Langtvedvej

 Status på Sæby Havneudvidelse

 Koordineret belægning- og ledningsrenovering

 Status på Brune Banke

 Status på Strandager

 Høring vedr. 2+1 vej på statsvejnettet

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller sagen til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Til efterretning.

Bilag

.
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11 (Åben) Underskriftsside 
Sags ID: EMN-2021-03501

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem 

trykke på ”Godkend”.    

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.   

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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