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1 (Åben) Orientering om Vendsysselvej
Sags ID: GEO-2017-03779

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforhandling for 2018 besluttede byrådet at bevillige 

ekstraordinære midler til sikker skoleveje. For at sikre tilkørselsforhold for skolebørnene 

fra det nye boligområde Golfparken, er der derfor udarbejdet projekt med signalanlæg på 

Vendsysselvej ved Flade Engvej.

Der vil primært være grønt lys på Vendsysselvej, og signalanlægget aktiveres ved tryk af 

cyklisterne fra Flade Engvej.

Anlægsarbejdet er i fuld gang på stedet og det forventes at signalanlægget kan sættes i 

drift i august 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 13-08-2018 16:30 Side 4 af 15

2 (Åben) Status for Skolemarksvej - sikker skolevej
Sags ID: EMN-2017-00153

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har meddelt dispensation til at anlægge en 

ny vejadgang til Strandby Skole i det fredede areal. Dispensationen blev meddelt den 17. 

juni 2018, herefter er der 4 ugers klagefrist.

Center for Teknik og Miljø har den 5. juli 2018 meddelt, at der ikke er VVM pligt for 

projektet. Afgørelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. juli 2018, 

hvorefter der er 4 ugers klagefrist.

På mødet orienteres om sagens videre forløb.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag
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3 (Åben) Temadrøftelse vedr. fremtidens strande
Sags ID: EMN-2018-00129

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park & Vej ønsker at igangsætte en strategiproces for strandene i 

Frederikshavn Kommune. Denne sommers mange badegæster har tydeliggjort, at der 

behov for at gentænke, hvordan vi som turist- og bosætningskommune leverer attraktive 

og tilgængelige strande for vores borgere, turister og erhvervsliv, året rundt. 

Målet er, at strategien giver retning for de kommende års udvikling og prioritering af 

publikumsfaciliteter og prioritering af serviceniveauet for strandene. Hidtil har Blå Flag 

ordningen været kommunens rettesnor for faciliteter og serviceniveau.  Den kommende 

proces skal bl.a. afdække, hvordan Blå Flag og andre badeflag kan indgå som 

kvalitetsordning for strandenes faciliteter og badevandskvalitet.

Vedhæftede bilag er inspiration til temadrøftelsen og perspektiverne i artiklen, vil blive 

uddybet på mødet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter perspektiverne for fremtidens 

strande for Frederikshavn Kommune og Center for Park & Vej igangsætter processen for 

det videre arbejde med fremtidens strande i Frederikshavn Kommune. 

Bilag

1. Gentænk den danske badestrand_ Artikel_Teknik_Miljoe_august2016 (DokID: 2463402 - EMN-2018-00129)
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4 (Åben) Renovering af cykelstier
Sags ID: EMN-2017-01237

Sagsbehandler: Johnny Andersen Elley

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har mange cykelstier i by og land, som byder på afvekslende 

og unikke naturoplevelser undervejs. På ruterne færdes kan du færdes som cyklist både 

på cykelstier, cykelbaner langs asfalteret vej og på særlige naturstier. Ud over de skiltede 

cykelruter er mange af egnens øvrige veje forsynet med cykelbaner eller cykelstier, og 

dette gør områderne attraktive og mere sikre for cyklisterne.

Uanset om man er turist, motionist eller daglig pendler indbyder cykelstierne til et aktivt liv 

med cyklen som et væsentligt transportmiddel. Anbefalede skoleveje er ligeledes et 

initiativ, der skal understøtte skolebørnenes brug af cyklen som transportmiddel til og fra 

skole. Mulighederne for at bruge cyklen som transportmiddel kan dog fortsat styrkes, og 

målet er derfor at sikre cyklisterne ved løbende at forbedre cykelstierne og sikre 

krydsningspunkter.

Mange cykelstier trænger imidlertid til renovering af asfaltoverfladen for at være 

indbydende og trafiksikre, og der indstilles derfor til udvalget om bevilling af 

ekstraordinære midler specifikt til renovering af cykelstier med asfalt. 

Renoveringen af cykelstierne vil blive bredt prioriteret i kommunens geografiske 

udstrækning ud fra trafikmønstret på såvel skoleveje, bynære cykelstier og rekreative 

turistruter.

I bilaget er oplistet cykelstier, der repræsenterer nogle karakteristiske eksempler på 

strækninger fra flere områder, der trænger til fornyet asfaltslidlag og som vil kunne blive 

renoveret i kraft af prioriterede dispositionspuljemidler.

Såfremt indstillingen imødekommes vil der sammenlagt kunne udlægges i omegnen af 10 

km asfalt på cykelstierne afhængig af underlagets beskaffenhed.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anvender 1 mio. kr. fra 
dispositionspuljemidlerne til renovering af cykelstier med asfalt.

Bilag

1. Eksempler på cykelstier i Frederikshavn Kommune (DokID: 2464838 - EMN-2017-01237)
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5 (Åben) Fremtidens boligområde
Sags ID: EMN-2017-01590

Sagsbehandler: Birthe Dilling Berg

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Kan vi gøre jeres boligområde til et kønnere og grønnere sted, som indbyder til aktiviteter 

og samvær? Det vil Frederikshavn Kommune gerne invitere borgerne til et fremtidigt 

samarbejde om.

I de fleste villakvarterer i Danmark bliver de asfalterede vejarealer ikke brugt til meget 

andet end transport af beboernes køretøjer i morgen- og eftermiddagstimerne. Set i 

forhold til, hvad det koster at anlægge og vedligeholde den traditionelle villavej, er 

gevinsten således meget lille. Tænk hvis vejen i stedet for kun at tjene til transport og 

parkering samtidig kunne indbyde til leg, ophold og rekreation for alle aldersgrupper?

Klimaudfordringerne betyder samtidigt, at det kan være hensigtsmæssigt at tænke 

anderledes i forhold til de voksende regnmængder, og hvordan vi håndterer dem i 

fremtiden.

Mulighederne er mange, og det er grundejerne, der er de daglige brugere af vejen. Derfor 

vil vi gerne i dialog med borgerne omkring, hvordan fremtidens boligområde kunne se ud.

Udover nye vejopbygninger og trafiksikkerhed kunne f.eks. fritidsaktiviteter, nabohjælp og 

forebyggelse af indbrud tænkes ind i borgerinddragelsesprocessen forud for 

renoveringsprojekterne. Et eventuelt fremtidigt projekt i et boligområde afhænger 

naturligvis af, at beboerne i området er enige om, at de har lyst til at deltage aktivt i 

projektet. Efterfølgende vil der blive udvalgt et forsøgsområde, hvor der er gode 

synergieffekter af at etablere et samarbejde omkring fremtidens boligområde.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der bevilliges 200.000 kr. fra dispositionspuljemidlerne 

til borgerinddragelsesprocessen omkring fremtidens boligområde, således at 

forsøgsprojekt kan igangsættes i de koordinerede renoveringsopgaver for 2019.

Bilag
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6 (Åben) Udfasning af RoundUp
Sags ID: EMN-2016-02810

Sagsbehandler: Jacob Johan Mohr Markmann

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den 26. oktober 2016 stillede Christina Lykke Eriksen (SF) forslag til Byrådet om at 

Frederikshavn Kommune skulle stoppe med at anvende Round-Up. Byrådet vedtog at 

bakke op om, at der skulle arbejdes mod en udfasning af ukrudtsmidlet Round-Up. I 

forbindelse med denne beslutning er der en bemærkning om, at ”De nærmere 

omstændigheder vedrørende tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder 

skal defineres af Teknisk Udvalg”.

Center for Park & Vej har i den efterfølgende periode arbejdet med at indhente erfaringer 

fra andre kommuner og deres anvendelse af alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. 

Der er flere alternative metoder, de mest udbredte er enten at anvende sviemidler,

gasbrænding eller damp.

Den billigste metode er stadig at anvende glyphosat-baserede midler. De alternative 

metoder er mellem 4 og 16 gange så dyre, som den nuværende praksis.

Det billigste alternativ er at anvende et såkaldt sviemiddel. Denne type middel kan 

anvendes med det udstyr vi anvender i dag. Der vil derfor ikke skulle investeres større 

summer i nye maskiner ved hovedsageligt at overgå til denne metode. Det betyder, at 

ukrudtsbekæmpelsen fortsat kan foretages som selektiv pletbehandling på de steder hvor 

sprøjtens sensorer registrerer tilstedeværelse af ukrudt. Dette er fornuftigt både ud fra et 

miljømæssigt og et økonomisk synspunkt uanset hvilket aktivmiddel der anvendes.

De primære faktorer som er afgørende for meromkostningen ved anvendelse af 

alternative metoder, kan tilskrives enten en eller flere af følgende faktorer: en 

meromkostning til selve midlet, arbejdshastighed for den enkelte metode og ikke mindst 

frekvensen af behandlinger. Arealer skal behandles 2-5 gange så hyppigt i løbet af en 

vækstsæson, som ved anvendelse af glyphosat-basserede midler.

   

For fremadrettet at skifte til hovedsageligt at anvende sviemiddler, er der en årlig 

meromkostning på mindst 500.000 kr.       

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ukrudtsbekæmpelsen hovedsageligt overgår til 

sviemiddel og at merudgiften afholdes inden for driftsbudgettet, således serviceniveauet 

nedjusteres.



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 13-08-2018 16:30 Side 9 af 15

Bilag
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7 (Åben) Teknisk Udvalg - budgetforslag 2019 - 2022
Sags ID: EMN-2018-00643

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har inden for de udmeldte økonomiske rammer 

udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019 – 2022. Dette oplæg udgør sammen 

med bidrag fra centrene under Teknisk Udvalg, udvalgets budgetoplæg.

Budgetmaterialet indeholder:

 Budgetoplæg med budgetbemærkninger

 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til 

formål at give et overblik over budgettets fordeling

 Takstoversigt

 Oversigt over tilskud til organisationer og foreninger

Direktørens område indeholder en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 –

besluttet i Økonomiudvalget den 9. marts 2016. Reduktionen indarbejdes i 

budgetlægningen for 2020.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg

1. godkender det administrative budgetforslag

2. godkender forslaget til takster på udvalgets område

3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Bilag

1. Specielle bemærkninger 2019 Teknisk Udvalg (DokID: 2459911 - EMN-2018-00643)
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8 (Åben) Ansøgning om opsætning af juletræ i Vangen
Sags ID: EMN-2010-00740

Sagsbehandler: Søren Peter Rahbek

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Park og Vej har modtaget en henvendelse fra Haldbjerg Vangen Grundejerforening 
angående ønske om opsætning af et ekstra juletræ i Vangen på det sydøstlige hjørne 
mellem Øksnebjergvej og Industrivej.

Det er tidligere besluttet på møde den 12. oktober 2010, at hvor forvaltningen modtager 
en henvendelse fra en borgerforening, leveres, opsættes og afhentes juletræerne uden 
beregning samt at Forvaltningen sørger for via Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for 
tilslutning af strøm og strømforbrug i henhold til beslutning den 13. august 2009. 

Udgiften til etablering af el tilslutning med sikringsanlæg beløber sig til ca. 5.000 kr. under 
forudsætning af, at der tilsluttes til en vejbelysningsmast, og udgiften til levering, 
opsætning og nedtagning af juletræ i beløber sig årligt til ca. 10.000 kr./stk.

Der opsættes i dag juletræer følgende steder:

Sæby: 16 stk.
By: 3 stk. (Torvet, Strygejernet, Klostertorvet)
Opland: 1 stk. pr. by (Syvsten, Hørby, Thorshøj, Østervrå, Brønden, Dybvad, 
Præstbro, Voerså, Lyngså, Ørtoft, Karup, Understed og Haldbjerg)

Frederikshavn: 17 stk.
By: 8 stk. (Fiskertorvet, Nytorv, Møllecentret, Maigårdsvej, Søster Annes Torv, Føtex 
Torv, Kirkepladsen, Rådhuspladsen)
Opland: 1 stk. pr. by (Kilden, Gærum, Skærum, Ravnshøj, Kvissel, Elling, Strandby, 
Nielstrup og Jerup)

Skagen: 9 stk.
By: (Banegårdspladsen, Rådhuspladsen, Viggo Hansens Plads, Sct. Laurentii Vej 
(vest), Vandtårnet, Skagavej ved Plejehjemmet Ankermedet)
Opland: 1 stk. pr. by (Hulsig, Ålbæk, Højen)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at forslaget finansieres af 

udvalgets dispositionspulje med 15.000 kr. i indeværende år og 10.000 kr. i de 

efterfølgende år.

Bilag
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9 (Åben) Status for kystbadevandskvaliteten i Frederikshavn Kommune
Sags ID: GEO-2018-00328

Sagsbehandler: Kirsten Haumann

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i sæson 2018 i alt 20 badevandsstationer, hvor der løbende 

udtages prøver til kontrol af vandkvaliteten. Ved 13 af stationerne er der Blå Flag. 

Placeringen af badevandsstationerne og Blå Flag-strandene kan ses på kommunens 

hjemmeside under Badevandsstationer.

Primo august er vandkvaliteten ved badevandsstationerne generel fin. Alle stationer på 

nær Jerup Strand og stranden ved Haldbjerg-Vangen opnår den bedste klassifikation 

”udmærket”, jf. bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Der er fundet let forhøjede bakterietal i 2 prøver ved Haldbjerg-Vangen, hvilket måske 

kan betyde at klassifikationen i sæson 2019 nedjusteres fra ”udmærket” til 

”tilfredsstillende”. En eventuel nedjustering betyder ikke, at der ikke fremover kan bades 

på stranden. 

Center for Teknik og Miljø laver vurdering af forholdene ved badestationen ved 

sæsonslutning primo september. 

Jerup Strand

I sæson 2018 frarådes der badning ved Jerup Strand. Vandkvaliteten ved Jerup Strand 

har de senere år været meget svingende og bakterieindholdet til tider meget højt. 

Vandkvaliteten har de seneste år fået klassifikationen ”tilfredsstillende”, men 

nedklassificeres efter badesæsonen 2017 som ”ringe”. Som følge heraf skal der i 

badesæson 2018 frarådes badning ved Jerup Strand.

Klassifikationen er ændret grundet høje målinger af tarmbakterierne Intestinale 

Enterokokker og E. coli. Det er overvejende sandsynligt, at forureningen stammer fra 

Jerup Å, der har udløb umiddelbart syd for badestranden.

Tarmbakterierne kan stamme fra både mennesker og varmblodede dyr. For at lave 

opsporing af kilder til forureningen, har Center for Teknik og Miljø i badesæson 2018 

planlagt at lave DNA-analyser af bakterierne i vandprøverne fra Jerup Strand. Ved DNA-

analysen undersøges specifikke markørgener fra mennesker, kvæg/heste og svin. 

Resultaterne kan give information om kilden er human (spildevand/kloaksystem) eller fra 

landbrugsdyr (stalde, gylletanke/afstrømning fra marker). Herudover kan høje bakterietal 

skyldes fuglekolonier i området. 

I badesæson 2018 udtages også vandprøver ved en nyoprettet kontrolstation, placeret 
ca. 750 m nord for Jerup Strand. Prøverne udtages for at afgrænse området hvor 
badning frarådes, samt afsløre eventuelle forureningskilder nord for badestranden.

https://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Ext_Badevandsstationer&Site=Frederikshavn&loginToken=109a38fbf9ff4ed7be81d173153b68fd
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DNA-analyserne på bakteriematerialet i prøverne fra Jerup Strand vil blive lavet på 
nedfrosset prøvemateriale fra udvalgte af sæsonens prøver ved sæsonens afslutning. 
Resultaterne fra DNA-analyserne kan forhåbentlig indsnævre, hvilke forureningskilder der 
skal eftersøges i området.

Vandprøverne udtaget ved Jerup Strand i sæson 2018 viser indtil videre ingen 
væsentlige overskridelser af bakterietal. Dette kan måske skyldes sæsonens ringe 
nedbør.

Ved badesæsonens afslutning i september vil Center for Teknik og Miljø opsummere 
sæsonens resultater omkring Jerup Strand. Hvis DNA-undersøgelserne ikke giver klare 
indikationer på eventuelle forureningskilder, kan der laves en plan for en mere målrettet 
kildeopsporing for sæson 2019. Opsporingen kan omfatte besigtigelse i området, 
opsætning af forureningsloggere, udtagning af ekstraprøver til forureningsopsporing, 
systematisk gennemgang af tidligere data mv.

En sådan undersøgelse vil kræve ekstra ressourcer, eventuelt via konsulentbistand. 

Centrets planer for opsporing i sæson 2019 vil blive præsenteret i slutningen af 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag
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10 (Åben) Sygefraværsstatistik TU. Juni 2018
Sags ID: EMN-2018-00176

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2016, 2017 og 2018 i Frederikshavn Kommune 

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)). 

Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport 

LPT171.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværsprocent for alle fire direktørområder i 

Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2016, 2017 og 

2018) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn 

Kommune samlet. Den samlede sygefraværsprocent vises med tre forskellige grafer, 

nemlig den samlede sygefraværsprocent, sygefraværsprocenten for kort sygefravær (<= 

21 dage) samt sygefraværsprocenten for langt sygefravær (> 21 dage).

Bilag 2 viser udviklingen i sygefraværsprocenten for det seneste år (tilbageblik på 

seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1. Maj 2018. 1kvt. (DokID: 2300040 - EMN-2018-00176)

2. Bilag 2 Maj 2018. 1 kvt. (DokID: 2300042 - EMN-2018-00176)
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11 (Åben) Underskriftsside - 13. august 2018
Sags ID: EMN-2018-02342

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 

Godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Bilag
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Center for Økonomi og Personale har – inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt – udarbejdet et 
administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Teknisk 

Udvalg, udvalgets budgetoplæg. 

Direktørens område indeholder en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 – besluttet i Økonomi-

udvalget den 9. marts 2016. Reduktionen indarbejdes i budgetlægningen for 2020. 

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende: 

 Budgetbemærkninger
 Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik 

over budgettets fordeling
 Takstoversigt
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DRIFT
nettobeløb vist i 1.000 kr.           

Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Direktørens område 157 -417 -401 -396

Center for Teknik og Miljø 2.612 2.604 2.562 2.525

Ejendomscentret 3.551 3.751 3.751 3.516

Center for Park og Vej 60.144 60.013 59.324 58.601

I alt drift 66.464 65.951 65.236 64.246

ØKD-reglerne
Fordeling af udgifterne

Indenfor ØKD-reglerne 49.403 48.890 48.175 47.185

Udenfor ØKD-reglerne 17.061 17.061 17.061 17.061

Drift i alt 66.464 65.951 65.236 64.246

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

I alt anlæg 71.245 80.254 38.868 41.620
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Direktørens område 154 154 154 154

Uudmøntede puljer 3 -571 -555 -550

I alt 157 -417 -401 -396

Kort præsentation
Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet. 

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet. Derudover er der en uudmøntet 
reduktion af serviceudgifterne fra 2020 på 0,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen for 2020. 

Aktivitet og serviceniveau
Det forventes, at budgetmidlerne i 2019 anvendes til forskellige initiativer, som direktøren igangsætter. 

De uudmøntede puljer i overslagsårene forventes finansieret inden for udvalgets ramme, og indarbejdes i 
budgetlægningen for 2020. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Center for Teknik og Miljø 2.612 2.604 2.562 2.525

I alt 2.612 2.604 2.562 2.525

Kort præsentation
Området omfatter bl.a. veje og trafiksikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige 
veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser 
til at råde over vejarealer f.eks. ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og 
gaderegulativer. 

Der udføres parkeringskontrol, skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-
bekendtgørelser. 

Budgetforudsætninger 
Budgettet for 2019 udgør 2,6 mio. kr. 

Aktivitet og serviceniveau
Der forventes fortsat en øget indsats for rottebekæmpelse til bekæmpelse inden et renoveringsarbejde 
igangsættes. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Vandløbsvedligehold             2.977             2.978             2.978             2.949 

Skovdrift               500               500               500               493 

Havne diverse               679               679               679               679 

Skagen Lystbådehavn              -713              -713              -713              -713 

Sæby havn               108               307               307               108 

I alt 3.551 3.751 3.751 3.516

Kort præsentation
Budgetområderne Vandløbsvedligehold, Skovdrift samt Havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af 
Ejendomscenteret.

Vandløbsvedligehold

Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn 

Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i 

forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand i de 300 

km. offentlige vandløb samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses 

forskellige stemmeværk, fisketrapper mv. Opgaven har stor bevågenhed, da det er en lovpligtig ydelse, der er 

medvirkende til at sikre en god afvanding for fødevareerhvervet og undgå oversvømmelser i bolig- og 

sommerhusområder de steder, hvor de offentlige vandløb løber igennem disse. Vandløbsvedligehold er ikke 

klimasikring, men en korrekt og rettidig vandløbsvedligehold er en af forudsætningerne for at undgå større 

klimaskader. 

Den regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 delentrepriser. Herudover foretages der opmålings- og

kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for 

Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb).

Skovdrift

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og 

biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan 

danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdriften omfatter 

arealforvaltning, lovmæssigt og planmæssigt, borgerhenvendelser, jagtudleje, skovning, udtynding og 

plantning. 

Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for 

bæredygtig skovdrift. Skovdriften blev miljøcertificeret i 2013 (FSC & PEFC). Retningslinjerne for driften er 

beskrevet i Skovpolitik for Frederikshavn Kommune (2009) og Driftsplan for Frederikshavn Kommunes Skove 

(2009-2023) samt i retningslinjerne for FSC og PEFC certificeringsordningerne.

Havne

De rekreative havne er en del af Ejendomscentret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen 

som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen.

Havne omfatter:
 Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
 Ålbæk Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet
 Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
 Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
 Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet
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Budgetforudsætninger 

Budgettet for 2019 udgør i alt 3,6 mio. kr. fordelt på Vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., Skovdrift 0,5 mio. kr. og 
Havne 0,1 mio. kr. 

Havne
Der er samlet et nettobudget på 0,1 mio. kr. for havne. Budgettet fordeler sig med 0,7 mio. kr. i udgifter til 

havne diverse, Skagen Lystbådehavn med 0,7 mio. kr. i indtægter og Sæby Havn med 0,1 mio. kr. i udgifter.

Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der 
indbetales for den enkelte havn, også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af 
større karakter, vil dette ofte ske over en årrække.

Der er i overslagsårene 2020 – 2021 indregnet netto 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som 
følge af anlægsinvesteringerne i Sæby Havn 2019 – 2020.

Aktivitet og serviceniveau 
Vandløbsvedligehold
Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af et offentligt vandløb. Frederikshavn 
kommune har 300 km. offentlige vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver den enkelte 
vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært 
fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprenses sand. Da der 
er tale om vandløb, som er påvirket af nedbør, sandtransport og vækstforhold, er der tale om en del 
sæsonudsving og ekstraarbejder. 

Skovdrift

Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på 

området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udtynding og plantning på de 825 hektar. Opgaverne løses 

både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk. 

Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m3 træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller 

flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen 

anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej. 

Havne

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året. 

Sæby Havn har gennem landsdækkende kampagner som ”Havnens Dag og ”Vild med Vand” lykkes at vende 
udviklingen. Samtidig er der øgede aktiviteter, som havkajak, vinterbadning og havsvømning, som har været 

en medvirkende årsag til gæstesejlernes øgede interesse for havnen.

Skagen Lystbådehavn er stadig en af de få havne, der ikke har haft nedgang i antal besøgende. Placeringen 
gør, at havnen er utrolig attraktiv for især svenskere og nordmænd.
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Center for Park og Vej 43.083 42.952 42.263 41.540

Vintervedligeholdelse 17.061 17.061 17.061 17.061

I alt 60.144 60.013 59.324 58.601

Kort præsentation 
Center for Park og Vej har ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne 
områder. Herudover varetages opgaver fra borgere. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved 
veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, 
udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver og nye anlægsprojekter. Der er kontraktopgaver for 
Ejendomscenteret med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale 

institutioner. 

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med forsyningen koordinerende opgaver, eksempelvis ved 

udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

Center for Park og Vej sigter mod:

 Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor løftede pegefingre
 Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer f.eks. grundejerforeninger
 Personligt ansvar og deltagelse i opgaven omkring oprydning af henkastet affald
 Indgå nye samarbejder med foreninger, erhvervsliv, interesseorganisationer og affaldsselskab.

Center for Park og Vej har som indsatsområde i 2019 valgt at arbejde med Bæredygtighed som et tema, hvor 

3 elementer af Bæredygtighed går igen. Det er Social-, Økonomisk- og Miljømæssig Bæredygtighed.

Bæredygtighed handler om hvordan vi passer på jordens ressourcer, så den ikke bliver ødelagt og at den kan 
blive ved med at være intakt til kommende generationer. Det handler om at det vi gør i dagligdagen kan have 

konsekvenser for den fremtidige udvikling og at sikre disse ressourcer.
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Budgetforudsætninger 

Der er et samlet budget for Center for Park og Vej på 60,1 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,1 mio. kr. til 
vintervedligeholdelse og 43,1 mio. kr. til den øvrige drift. 

Drift netto (i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022

Center for Park og Vej I alt 60.144 60.013 59.324 58.601

Centerchefens område 5.673 5.664 5.658 5.657

     Strategiske fokusområder og digitalisering 524 524 524 524
      Kontrakter 2.092 2.092 2.092 2.092
      Teknisk Udvalg dispositionspuljen 3.057 3.048 3.042 3.041
Rekreative områder og publikumsfaciliteter 14.440 14.440 14.440 14.440

     Grøn service 7.541 7.541 7.541 7.541
     Oplevelser og turisme 2.167 2.167 2.167 2.167
     Parker og Byrum 2.626 2.626 2.626 2.626
     Skovdrift og naturpleje 2.106 2.106 2.106 2.106
Klimasikring og Vejanlæg og Lager 29.462 29.462 29.462 29.462

     Klimasikring - vinterbekæmpelse 17.061 17.061 17.061 17.061
     Vejanlæg 9.956 9.956 9.956 9.956
     Lager 2.445 2.445 2.445 2.445
Materielgård og pladser 14.718 14.718 14.718 14.718

     Materiel, pladser og maskiner og miljø 14.718 14.718 14.718 14.718
Infrastruktur og bymiljø 8.162 8.162 8.162 8.162

     Infrastruktur og bymiljø 8.162 8.162 8.162 8.162
Intern drift og fællesudgifter -12.311 -12.433 -13.116 -13.838

     Personaleomkostninger 2.043 2.043 2.043 2.043
     Tilskud 2.090 2.090 2.090 2.090
     Betalingsparkering -1.591 -1.591 -1.591 -1.591
     Moderniserings- og effektivitetsprogram 0 0 0 -123

     Salg projekter -1.492 -1.492 -1.492 -1.492
     Trafiksikkerhedsarbejde 482 482 482 482
     Koncessionsaftale Sandormen -263 -263 -263 -263
     Produktivitets puljen 1 % -138 -139 -705 -1.304

     Omkostningssteder -13.442 -13.563 -13.680 -13.680

Aktivitet og serviceniveau 
Center for Park og Vejs arbejdsområde er hele Frederikshavn Kommune med 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 
700 hektar skov og naturarealer. Der foretages pleje af 300 km. vandløb og godt 500 registrerede fortids-
minder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej 

mv.

Center for Park og Vej udsætter 170 blomsterkummer og tilplanter 2.000 m2 bede som led i arbejdet omkring 
udsmykning af det rekreative bymiljø, ligesom de rekreative grønne områder og øvrige publikumsfaciliteter 

vedligeholdes.

Indsatsområder 2019:
Koordinerende renoveringsarbejder

Center for Park og Vej samarbejder med forsyningsselskaberne omkring koordinerende opgaver, eksempelvis 
ved udskiftning af kloakker og fjernvarmeledninger. Der forberedes til udskiftning af fortove og renovering af 
gader og stier. Det sker ved fjernelse af chaussesten, således at gangbesværede og svagtseende har gavn 
af handicapvenlige overflader. Nye belægninger i renoveringen af gader tænkes ind med gennemgående 
fortove, så kørende kan holde tilbage for de bløde trafikanter, her er trafiksikkerheden tænkt ind i forhold til 
sikring af skoleveje.
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Asfaltarbejder går nye veje

Frederikshavn og Hjørring kommuner har gennemført et asfaltudbud, hvor der i samarbejde med den vindende 
entreprenør blandt andet er fokus på at udfordre de normale asfaltprodukter. Der arbejdes målrettet med 
materialer og metoder, så der kan opnås mest mulig belægning for pengene. 

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydnings-
indsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. 
Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april.

Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik 
der er på vejstrækningen, hvilken type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har. Der afholdes 
offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til snerydningsarbejdet og 
glatførebekæmpelsen, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.           
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Center for Park og Vej 41.522 42.676 36.045 36.342

Slidlag 6.952 6.952 6.952 6.952

Vejprojekter 6.018 6.018 6.018 6.018

Renovering af kørebaner 8.345 8.345 8.345 8.345

Koordinerende belægningsarbejder 10.290 10.290 10.290 10.290

Sikre skoleveje 2018-2019 1.016 0 0 0

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.375 1.375 1.375 1.375

Broer, tunneller og underløb 891 891 891 891

Vejafvandingsbidrag 2.371 2.371 2.371 2.371

Områdefornyelse i Frederikshavn midtby 4.264 6.434 -197 100

Center for Teknik og Miljø 200 3.055 600 3.055

Matrikulære berigtigelser 200 200 200 200

Kystfodring 0 2.455 0 2.455

Områdefornyelse i Dybvad 0 400 400 400

Ejendomscenteret 29.523 34.523 2.223 2.223

Bådebroer 2.223 2.223 2.223 2.223

Sæby Havn 2019 – 2020 27.300 32.300 0 0

I alt 71.245 80.254 38.868 41.620

Budgetforudsætninger 
Der er i alt et budget på 71,2 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019. 

Ud over de løbende anlægsbevillinger er der i budget 2019-2022 følgende nye projekter: 
Sikre skoleveje

Der er afsat 1,0 mio. kr. til sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune. Det er især ved problemområder ved 
skoler og institutioner, så der skabes tryghed for elever, lærere og forældre som færdes i trafikken, med 
sikkerhedsforanstaltninger, der giver en bedre afvikling og tilgang til området.

Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby

Projektet omkring områdefornyelse i Frederikshavn midtby blev igangsat i 2018. Den samlede udgift for 
områdefornyelsen er 30 mio. kr. set over hele perioden fra 2018-2022. Projektet er finansieret af midler fra 
salg af Ørnevejens skole med 10 mio. kr. og 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Investeringerne 
i projektet går til fornyelse af rådhuspark, rådhusplads, gågade, stiforbindelser, trafikdæmpning samt byliv.

Områdefornyelse i Dybvad

Projektet omkring områdefornyelse i Dybvad igangsættes i 2018. Den samlede udgift for projektet er 3,3 mio. 

kr. over hele perioden fra 2018-2022, hvoraf 1,1 mio. kr. finansieres fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriet. 

Områdefornyelsen indeholder forskønnelse af midtbyen, etablering af hundeskov og grønne områder, 

stiforbindelser med skiltning, historiefortælling samt branding af landsbyen. Ud over bevillingen fra Direktionen 

på 1,2 mio. kr., er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Distriktsudvalget, 0,1 mio. kr. fra Center for Teknik og Miljø, 0,5 

mio. kr. vedr. byfornyelse og der søges i efteråret om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. 

Sæby Havn 2019-2020

Der er i 2019-2020 budgetteret med samlede anlægsinvesteringer på 59,6 mio. kr. Havneudvidelsen 
indeholder udbygning af både det inderste bassin, yderbassinet samt landarealet, så havnen i fremtiden 
imødekommer de krav, der forbindes med en moderne lystbådehavn. 
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DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 65.490 64.789 64.086 64.086

PL-korrektion af den oprindelige ramme 1.487 1.470 1.453 1.453

1% budgettilpasning i 2022 0 0 0 -662

Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 0 0 0 -136

Ny PL-regulering -48 -46 -45 -44

Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019 -153 -153 -153 -153

Mistet lejeindtægt ved salg af areal på Sæby Havn 12 12 12 12

Finansiering af hjemmesideredaktører -63 -63 -63 -63

Sæby Havn 0 200 200 0

PL. Regulering jfr. G. 1-3 -270 -266 -261 -256

Særlig fremskrivning 8 8 8 8

Rammekorrektioner i alt 974 1.162 1.151 159

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 66.464 65.951 65.237 64.245

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.           Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2019 2020 2021 2022

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 41.541 38.121 40.541 40.541 

PL-korrektion af den oprindelige ramme 989 907 965 965 

Kystfodring - budget flyttes til hvert andet år 0 0 0 -2.478 

Ny PL-regulering -398 -373 -396 -373 

Områdefornyelse i Frederikshavn - refusion -2.200 -4.800 -1.400 -100 

Områdefornyelse i Frederikshavn 4.200 10.300 1.000 0 

Områdefornyelse i Frederikshavn - udvikling af byrum 1.486 0 0 0 

Områdefornyelse i Frederikshavn - flyttes fra ØU til TU 800 962 200 200 

Sæby Havn 27.300 32.300 0 0 

Områdefornyelse i Dybvad 0 400 400 400 

Kystfodring - budget flyttes til modsatte år -2.454 2.454 -2.454 2.454 

PL-regulering -18 -18 13 10 

Rammekorrektioner i alt 29.704 42.133 -1.673 1.079 

Godkendt ramme i 2018-prisniveau 71.245 80.254 38.868 41.620 



Teknisk Udvalg                                        
Budgetoplæg 2019                                                                                Takster

14

Priser i kr. inkl. moms Budget 2018 Budget 2019

Vandløbsregulering:

Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der 
opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.

            6.541             6.541 

Diverse:

Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på 

baggrund af ejendomsværdi 0,05 ‰ 0,05 ‰

Etablering af P-pladser: 

Skagen 60.000 62.478

Aalbæk 18.055 18.801

Frederikshavn midtby 40.400 42.068

Sæby by 36.225 37.721

Øster Vrå og Dybvad by 18.055 18.801

Hørby og Voerså by 17.365 18.082

Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse 
betales kun 50% af parkeringsbidraget.

P-afgifter: 

Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time) 11 11

Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat. 150 150

Havne: 

Sæby Havn:

Taksterne gælder fra 1/4-31/3

Priser pr. år

2,5 meter pr. liggeplads 3.950 3.993

3,0 meter pr. liggeplads 4.821 4.873

3,5 meter pr. liggeplads 5.686 5.748

4,0 meter pr. liggeplads 6.552 6.623

4,5 meter pr. liggeplads 7.423 7.503

Over 4,5 meter pr. liggeplads 8.290 8.380

Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:

Liggeplads ved bro eller kaj pr. år 2.531 2.558

Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50 m bredde 1,70 m pr. år 1.179 1.192

Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned 250 253

Gæstesejlere/autocampere:

Priser pr. døgn

0-12 meter 190 190

12-15 meter 260 260

15-20 meter 330 330

20-30 meter 400 400

Over 30 meter 550 550

Autocampere 150 150
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Ugekort:

Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, 
men betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 
10+ ordning (gælder hele året). Ved 10+ ordning køber man på én gang et 
antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 20 %.

El-tilslutning: 

Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens 
betalingsanlæg pr. kWh

3 3

Vinteropbevaring: 

Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens 
areal:

200 200

Slæbested:

Slæbested pr. gang 50 50

10 turs kort 350 350

Årskort 1.250 1.250

Lystbådehavn (Skagen):

Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 

Lystbåde under 34 fod 200 200

Lystbåde mellem mellem 34 - 49 fod 280 280

Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod 280 280

Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod 400 400

Skonnerter, skoleskibe og lignende 680 680

Lystbåde mellem 50 - 65 fod 400 400

+ pr. påbegyndt 5 meter 200 200

Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 

Lystbåde under 34 fod 100 100

Lystbåde mellem 34 - 49 fod 140 140

Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod 140 140

Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod 200 200

Skonnerter, skoleskibe og lignende 340 340

Lystbåde mellem 50 - 65 fod 200 200

+ pr. påbegyndt 5 meter 100 100

Kwh 3 3
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Tilskud til organisationer, foreninger mv.          

( 1.000 kr.)
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag

2019 2020 2021 2022

Samlet resultat 2.368 2.368 2.368 2.368

Ejendomscenteret 150 150 150 150

Tilskud til Strandby Havn 75 75 75 75

Tilskud til Søsportshavnen 75 75 75 75

Center for Park og Vej 2.218 2.218 2.218 2.218

Tilskud til Bangsbo Botaniske Have 970 970 970 970

Tilskud til Blomsterfestival 122 122 122 122

Tilskud til Søsportshavnen 29 29 29 29

Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd 297 297 297 297

Tilskud til juleudsmykninger og flagallé 800 800 800 800
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 

 

Dato: 11. maj 2018 

Sygefraværsrapporterne omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat 

tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse 

indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, 

Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, 

Studiejob, Tjenestemand og Vikar. 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2016, 2017 og 2018 (KMD rollebaseret indgang, 

09.05.2018). 

 

 

 
 

Sygdomsrelateret fraværsprocent 
Frederikshavn Kommune  

 
2016 2017 2018 

Januar 6,46 7,09 6,82 

Februar 7,59 6,99 7,37 

Marts 5,89 6,53 6,46 

April 5,66 4,77  

Maj  5,20 5,09  

Juni  5,02 4,93  

Juli  3,80 3,88  

August  4,67 4,74  

September  5,27 6,05  

Oktober  6,00 5,81  

November  6,57 6,74  

December 5,85 5,97  

 
Gennemsnit 

5,66 5,72  

Sagsnummer:  

EMN-2018-00176 

 

Forfatter: 

Pernille Dreier 

 

Emne: 

Sygefraværsstatistik  

Frederikshavn Kommune 
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Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret korttidsfravær i Frederikshavn 

Kommune i 2016, 2017 og 2018. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær op til 

og med 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 09.05.2018). 

 

 

 
 

 

 

 
Sygdomsrelateret korttidsfravær 

Frederikshavn Kommune <=21 dage 

 
2016 2017 2018 

Januar 4,06 4,57 4,47 

Februar 4,62 4,45 5,32 

Marts 3,43 4,13 4,45 

April 3,15 2,83  

Maj 2,74 3,05  

Juni 2,78 2,83  

Juli 1,68 1,64  

August 2,77 2,77  

September 3,36 3,61  

Oktober 3,78 3,28  

November 4,55 4,20  

December 3,36 3,38  
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Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret langtidsfravær i Frederikshavn 

Kommune i 2016, 2017 og 2018. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær med 

mere end 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 09.05.2018). 

 

 

 
 

 

 
Sygdomsrelateret langtidsfravær 

Frederikshavn Kommune >21 dage  

 
2016 2017 2018 

Januar 2,4 2,52 2,36 

Februar 2,97 2,53 2,07 

Marts 2,46 2,40 2,06 

April 2,5 1,94  

Maj 2,46 2,04  

Juni 2,25 2,09  

Juli 2,12 2,24  

August 1,89 1,97  

September 1,9 2,42  

Oktober 2,21 2,49  

November 2,02 2,50  

December 2,49 2,57  
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Sygdomsrelateret fraværsprocent 
(LPT171)

Kalenderår/måned APR 2017 MAJ 2017 JUN 2017 JUL 2017 AUG 2017 SEP 2017 OKT 2017 NOV 2017 DEC 2017 JAN 2018 FEB 2018 MAR 2018
Samlet 
resultat

Organisatorisk enhed
Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Frederikshavn Kommune 4,77 5,09 4,93 3,88 4,74 6,05 5,81 6,74 5,97 6,82 7,37 6,46 5,70
Sundhed og Pleje 5,47 5,50 5,65 5,23 5,79 6,52 6,70 7,77 7,41 8,17 8,68 7,19 6,65
Kultur og Fritid 1,95 1,22 0,14 0,05 0,57 3,20 4,27 6,17 1,89 3,49 1,69 2,00 2,24
Ledelsessekretariat 0,76 0,69 2,25 0,68 2,50 1,99 0,35 1,03 1,55 3,48 1,28
Social- og 
Sundhedsmyndighed

1,84 3,26 5,20 2,50 2,84 4,19 3,59 4,34 3,48 3,73 4,52 4,60 3,69

Bibliotek og Borgerservice 3,32 3,20 4,00 1,98 1,87 2,57 4,05 4,29 4,43 5,50 5,28 6,08 3,90
Handicap og Psykiatri 6,88 6,98 6,38 5,07 6,06 9,06 8,48 8,77 7,56 8,52 9,30 8,06 7,55
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

1,54 1,88 3,49 0,71 1,53 2,91 3,29 4,11 1,45 4,86 8,86 3,75 3,22

Ejendom. 4,53 4,40 5,02 4,25 5,62 6,77 5,32 5,99 7,24 7,03 8,44 6,34 5,90
Økonomi og Personale 3,73 3,76 4,19 4,54 5,15 4,59 5,83 5,29 3,66 7,17 5,64 4,18 4,82
Familie 3,42 3,98 3,83 2,82 3,01 4,47 5,35 7,41 4,81 4,73 6,41 5,53 4,66
Børn og Skole 4,46 5,01 4,47 2,88 4,20 5,91 4,96 6,04 5,38 6,26 6,37 6,32 5,19
Arbejdsmarked 4,43 5,80 4,54 3,43 4,75 5,06 4,52 5,91 4,80 5,52 7,13 6,09 5,17
Ungdomsskole Klubber og 
SSP

1,23 2,66 1,85 0,70 1,42 1,57 2,45 2,45 2,12 6,32 5,95 3,59 2,67

Park og Vej. 3,07 3,56 6,08 4,11 4,63 5,84 6,84 7,85 4,63 5,69 7,11 5,68 5,40
Teknik og Miljø 3,19 2,33 2,40 1,67 3,24 3,08 2,28 3,48 4,15 4,76 4,11 3,63 3,19
Udvikling og 
Erhvervssekretariatet

1,55 0,35 0,40 7,85 5,35 4,48 4,55 3,94 0,93 2,42

Data trukket 9. maj 2018
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