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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)



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

MOD-2021-00266

Side 10 af 15

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
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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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§§
Byrådets møder

§ 1

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommuner-

nes styrelse § 10. 

Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede 

døre: 

 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 

 2. Sager om køb og salg af fast ejendom. 

 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette 

bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10. 

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. 

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører 

forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. 

Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. 

§ 2

Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I 

beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 

§ 3

Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sæt-

ter borgmesteren denne sag på dagsordenen på førstkommende møde. 

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden til 

byrådets medlemmer. 

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun 

tilgængeligt i elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse 

over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at 

modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekom-

mes.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de 

sager, der skal behandles på mødet. 
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4 

Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse 

i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borg-

mesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. 

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de 

har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. 

Ingen må i åbne møder tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. 

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et 

medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde. 

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det 

begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet. 

§ 5

Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen 

angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning 

herom. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om 

sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 

§ 6

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den 

to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2. 

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem 

har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang 

til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet 

skal dog hengå mindst 3 uger. 

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlem-

merne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg 

§ 7

Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant 

udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde. 
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Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den 

til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de 

bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8 

Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket 

fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling 

og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han/hun ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstem-

ning om, hvorvidt han/hun skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 

Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habi-

litet. 

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 

§ 10

Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk, eller alene ved at man rejser sig op, eller elektronisk alene. 

Kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. 

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren 

dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter 

forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne 

opfattelse. 

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borg-

mesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at 

den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den 

foreslåede kandidat valgt. 

§ 11

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes 

eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af 

ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens 

udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri. 
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borg-

mesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i 

hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen 

om hovedforslaget. 

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et 

udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlin-

gerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. 

Flertalsvalg 

§ 12

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første 

afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stem-

mer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed 

afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 

tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

 

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. 

Forholdstalsvalg

§ 13 

Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. 

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har 

anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 og 

så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræ-

sentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det 

antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke 

personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, 

fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. 

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-

medlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, sammenlægningsudvalget skal vælge, under ét. Grup-

perne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil 

den ene eller den anden art af pladserne er besat. 

Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have 

sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken 

borgmesteren hører. 

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øv-

rigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågæl-

dende plads, jf. stk. 6. 
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Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er ind-

valgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Beslutningsprotokol m.v. 

§ 14

Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, 

hvad der skal indføres. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsen-

des til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende 

medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til 

borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige med-

lemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde 

vægre sig ved at underskrive protokollen. 

Spørgsmål vedrørende forretnings ordenens forståelse 

§ 15

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretnings-

ordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde. 

Ikrafttræden og ændringer i forretningsordenen

§ 16 

Denne forretningsorden træder i kraft den 26. maj 2010.

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder. 

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 og 26. maj 2010.

Lars Møller                   Jane Wiis                      

Formand Kommunaldirektør 
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Introduktion til 
Teknisk udvalg



Center for Ejendomme - organisering



Drift, anlæg og planlagt bygningsvedligehold

• Drifter ca. 200.000 m2 bygningsareal med teknisk service og renhold

• Udfører funktion på vedligehold og anlægsprojekter

• Bygherre rådgiver for fagcentre og projekter

• Arbejder strategisk omkring kloge m2 (tilpasning ift. demografi)



Energi og bæredygtighed

• Bidrager til DK2020 strategi med 3 % mål for CO2 reduktion
Indsats udføres på de kommunale ejendomme

• Der igangsættes årligt projekter for at nedbringe det kommunale forbrug og CO2 
aftryk



Bæredygtighed

• Fokus på udvikling af og i egne bygninger fremfor nybyggeri

• Cirkulær vurdering, baseret på økonomi, miljø og co2 aftryk

• Genbrug af materialer



Verdensmål

• Verdensmål 3 – fokus på bygningsmæssige sundhed, til sikring af god akustik, 
ventilation, temperatur og lys
Ovenstående understøtter VM 4 på skoler – kvalitetsuddannelse

• Verdensmål 12 – ansvarlig forbrug og produktion
Bidrages til gennem DK2020 indsats og fokus på bæredygtighed
Bidrages også til via indsatser for begrænsning af madspild

• Verdensmål 13 – klimaindsats
DK2020 arbejde



Billedfelt

Temaer

Strategisk vedligehold – hvordan og hvorfor?

Plan for overdragelse af driftsopgaven for den resterende 
bygningsmasse

Indsatser for understøttelse af DK2020 plan

Ejendomsstrategi 2022

Bæredygtighed anno 2023

Offentlige toiletter

Rundvisning kunne være institution hvor areal er 
optimeret ift. kloge m2
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Sag EMN-2021-00094 # 6513051 dato 17.12.2021

Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn kommune

Kommissorium

Der nedsættes et udvalg med fokus på trafiksikkerhed. Udvalget skal sikre et bredt samarbejde på tværs af 
kommunens centre, og det skal koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde på en måde, der sikre borgernes 
involvering og engagement.

Formål og Arbejdsopgaver 

1. At være forum for dialog og øget samarbejde mellem skoler, institutioner, organisationer, 
politikere og den tekniske administration. 

2. At sikre at relevante fonde og puljer bliver søgt i forbindelse med f.eks. kampagner og andre
                           trafiksikkerhedsmæssige tiltag. 

3. At motivere til en mere trafiksikker adfærd blandt borgerne igennem kampagner og anden 
holdningsbearbejdning. 

4. At foretage uheldsanalyser og arbejde for at indfri færdselssikkerhedskommissionens 
nationale målsætning om reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. 

Udvalgets sammensætning
Udvalget er tværfagligt og består af repræsentanter fra Center for Teknik og Miljø, Center for Park & Vej og 
Center for Skole, klub og ungdomsskole på det administrative område. Skoleområdet er desuden repræsenteret 
af en distriktsleder og en færdselskontaktlærer. Den tværfaglige sammensætning sikrer faglig viden og 
kompetence, så arbejdet hen imod en trafiksikker udvikling kan planlægges, vurderes og bearbejdes. Teknisk 
Udvalg udpeger en politisk formand og sekretariatsfunktionen varetages af Center for Teknik og Miljø. 

Der indkaldes repræsentanter fra interessegrupper ved behandling af særlige emner.  

Reference
Trafiksikkerhedsudvalget er underlagt Teknisk Udvalg.

Møder

1.  Der afholdes mindst 3 møder om året.

2.  Der afholdes årligt møde med repræsentanter for færdselskontaktlærerne og skolebestyrelserne.

3.  Der afholdes møde med Teknisk Udvalg efter behov.

4.  Der afholdes møde med det sociale område efter behov. 

   
Trafiksikkerhed generelt
Trafiksikkerhedsudvalget sikre at der arbejdes systematisk og sammenhængende med trafiksikkerheden. Udvalget 
er med til at harmonisere og fastlægge det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Frederikshavn Kommune.  
Eksternt er Trafiksikkerhedsudvalget med til at etablere nye samarbejdsrelationer i forhold til andre aktører på 
området. 
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Dagsordenpunkt udvalg

Indsatsplan Fremtidens Strande 2021
Sags-ID: PRJ-2018-00061
Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Fremtidens strande har 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 strandforaerne er blevet samlet i en række anbefalinger i Masterplan for 

Fremtidens Strande: https://frederikshavn.dk/politik/byraad/politikker-og-

visioner/masterplan-for-fremtidens-strande/  

Flerårige investeringer for Fremtidens Strande

Det foreslås 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. 

Forvaltningen foreslår, at ansøgninger til partnerskaber eller medfinansiering til 

realiseringsprojekter sendes pr. mail til: Fremtidensstrande@frederikshavn.dk.

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

indledende dialog omkring henvendelserne.

Fordeling af investeringer for 2021

Den ordinære bevilling på 500.000 foreslås i udgangspunktet disponeret i to

indsatsområder med en omtrent ligelig fordeling herimellem:

250.000 kr. foreslås hovedsageligt disponeret i forhold til Masterplanens anbefalinger fra 

de enkelte strandforaer til Fremtidens Strande. 

Forvaltningen foreslår to gennemgående anbefalinger fra de tre strandforaer: 

mailto:Fremtidensstrande@frederikshavn.dk
https://frederikshavn.dk/politik/byraad/politikker-og-visioner/masterplan-for-fremtidens-strande/
https://frederikshavn.dk/politik/byraad/politikker-og-visioner/masterplan-for-fremtidens-strande/


1) Strandrensning og affaldshåndtering

Fornyelse og øget kapacitet i affaldssystemerne på strandene, f.eks. i form af 

molokker og yderligere pallekasser på østkysten samt udvidelse af Kystlotteriet

på østkysten.

2) Tilgængelighed og handicapvenlighed

Flere tilgængelighedsskabende ramper/kørefaste belægninger på eksisterende 

strandstier og/eller handicapvenlige tiltag, som f.eks tilgængeligheds-shelters på 

østkysten.

250.000 kr. foreslås hovedsageligt disponeret i forhold til partnerskaber, hvor midlerne fx

kan indgå som medfinansiering eller til egentlige realisering med udgangspunkt i 

partnerskabstanken.

Udvalget beslutter en endelig og samlet økonomisk disponering af midlerne på marts 

mødet. 

Ovenstående indsatsplan for Fremtidens Strande 2021 foreslås endvidere tilsendt 

deltagerne i de tre strandfora til orientering.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, 

1. at Indsatsplan 2021 for Fremtidens Strande godkendes.

2. at orientering til strandfora udsendes efter udvalgsmødet.

Beslutninger
Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021 Dato: 30-11-2020
Godkendt med følgende bemærkninger/præciseringer :
1. Formændenes roller fastlægges til at tage ét samlet møde i de enkelte 

strandfora.
2. Der fastlægges en ansøgningsfrist til den 15. februar 2021.
3. De 2 rammer på 250.000 kr. er alene et udgangspunkt. Teknisk Udvalg kan 

ved den endelige behandling vælge en anden fordeling mellem de to 
indsatser.

4. Der skrives direkte til deltagerne i strandfora.

Afbud fra Kenneth Bergen (A).

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet
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Dagsordenpunkt udvalg

Præmisser for tildeling af midler fra Fremtidens Strande
Sags-ID: PRJ-2018-00061
Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet forslag til præmisser og prioritering for tildeling af tilskud 
i projekt Fremtidens Strande jf. udvalgets beslutning på maj mødet.

Præmisser for tildeling af midler fra Fremtidens Strande

Ansøgningerne til Fremtidens Strande skal have partnerskabstanken som bærende 
princip i projektet.

Dette betyder, at Teknisk Udvalg ikke finansierer projekter fuldt ud. Via Fremtidens 
Strande vil Teknisk Udvalg indgå som medfinansierende partner i projekter, hvor frivillige 
borgere, foreninger eller andre interessenter bærer projektansvar, realisering og drift i 

fællesskab.

Fremtidens Strande er en rekreativ mulighed for at højne værdien af alle kommunens 
strande. 

Prioriteringen af tilskud til projekter bærer derfor præg af ønsket om at tilgodese 

projektrealiseringer i hele kommunens geografi.

Prioritering og præmisser for ansøgninger

Projektansøgninger bliver tildelt efter beslutning på Teknisk Udvalgsmøde forud for hver 
sommersæson efter følgende principper.

Der gennemføres årligt 2 ansøgningsrunder for projekt Fremtidens Strande. En 
ansøgningsrunde før og efter sommersæsonen med ansøgningsfrist henholdsvis i marts 

og september.

Annoncering af ansøgningsrunderne sker på kommunens hjemmeside og via 

pressemeddelelse. 

 For projektopstart gælder:

Tilskudsniveauet ligger generelt op til 50.000 kr. for at kunne honorere opstart af 

flest mulige rekreative tiltag langs vores strande.



 For projektrealiseringer gælder:

Større projektansøgninger kan i særlige tilfælde ydes tilskud udover 50.000, men 
vil maksimalt blive finansieret med 50% af den samlede projektomkostning i 

tilskud fra Fremtidens Strande. 

 Det er ikke muligt at ansøge om tilskud til det samme projekt i flere 
ansøgningsrunder, dog kan der godt ansøges om forskellige projekter på samme 

strandstrækning.

 Ubrugte anlægsmidler kan søges overført til de kommende ansøgningsrunder 
året efter.

Præmisser for bevilling
Bevillingen af projekter følger retningslinjerne for udbetaling af tilskudsmidler, som det 

bl.a. sker i Distriktsudvalget.

Næste ansøgningsmulighed

Næste ansøgningsrunde for Fremtidens Strande behandles i september 2021 med 
ansøgningsfrist den 13. september 2021.

Ansøgninger skal sendes til fremtidensstrande@frederikshavn.dk

Til Teknisk Udvalgs møde i september vil administrationen ligeledes udarbejde oversigt 
over yderligere forslag til opgradering af basisfaciliteter på strandene.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at de oplistede præmisser godkendes.

Beslutninger
Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021 Dato: 07-06-2021
Godkendt. 

Det præciseres, at det er muligt at søge tilskud til forprojektering på maksimalt 50.000 
kr. dog maksimalt 50% af udgiften.

Der kan efterfølgende søges om konkret tilskud til selve projektet på 50.000 kr. og i 
særlige tilfælde også yderligere, dog skal der ske konkret medfinansiering fra 
ansøgeren.

Afbud fra Bent H. Pedersen (A)

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

mailto:fremtidensstrande@frederikshavn.dk
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