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1 (Åben) Økonomisk afrapportering for 4. kvartal 2015 fra Skagen Kultur- og
Fritidscenter
Sags ID: EMN-2013-00759
Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 27. juni 2012, at Skagen Kultur- og Fritidscenter skulle under et
skærpet økonomisk tilsyn. Det indebærer, at der sendes kvartalsvise økonomiske
afrapporteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.
I afrapporteringen pr. 31. december 2015 ses et foreløbigt overskud på 166.071 kr. mod
et budgetteret overskud på 3.000 kr. Det foreløbige resultat er 163.071 kr. bedre end
budgetteret.
Resultatet skyldes især en højere omsætning i idrætshal og køkken samt mindre
vedligeholdelsesudgifter i 4. kvartal 2015. De mindre vedligeholdelsesudgifter skyldes
ifølge Skagen Kultur- og Fritidscenter, at der er store forbedringer i
vedligeholdelsesstandarden i forbindelse med igangsættelsen af de 5 energiprojekter.
Indestående på kassekreditten udgør 348.000 kr. pr. 31. december 2015 mod
budgetteret 137.000 kr. Resultatet er 211.000 kr. bedre end budgetteret.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
SKFC’s økonomiske afrapportering til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag





(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
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2 (Åben) Forslag til revideret tilskudsmodel til selvejende haller samt
udligning af 25 årsreglen
Sags ID: EMN-2015-01274
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
I forbindelse med høringsfasen på ” Tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn
Kommune” blev der i høringssvarene fra flere sider stillet to spørgsmål, som udvalget har
tilkendegivet, at man ønskede, at administrationen udarbejdede forslag til at
imødekomme.
A. Hvordan kan vi få ensrettet driftstilskudsmodellerne fra de gamle kommuner i
Frederikshavn Kommune?
Dette spørgsmål relaterer sig til driftsoverenskomsterne med de selvejende
haller.
B. Hvordan kan vi få udjævnet ulighederne i betaling for de over 25-åriges brug af
haller mellem selvejende (der findes i de gamle Skagen og Sæby Kommuner) og
kommunale haller (der findes i gammel Frederikshavn Kommune).
Dette spørgsmål relaterer sig til ”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn
Kommune”, tilskud til lokaler.
Administrationen har udarbejdet seks forskellige løsningsforslag på to grundvilkår: Der er
arbejdet ud fra et ”nul-sums”- princip og løsningerne skal dermed hverken tilvejebringe en
effektivisering/besparelse, eller skabe en forøget kommunal udgift.
Derudover har det været væsentligt, at tilskud også fortsat gives til dækning af den
nødvendige udgift til den kommunale opgaveløsning i de selvejende haller, hvorfor
tilskuddet ikke skal være overskudsskabende for den enkelte selvejende institution.
For alle løsningsforslag (undtagen forslag 2) gælder det, at en beslutning vil kræve enten
efterfølgende forhandling med de enkelte institutioner og/eller en genoptagelse af
”tilskudsmodel for foreninger i Frederikshavn Kommune”.
De seks forslag er beskrevet nærmere i bilagsmaterialet.
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Forslagene 1 og 2 er forslag, der alene forholder sig til besvarelse af spørgsmål A: en
ensretning af modellen for driftstilskud til selvejende haller i Frederikshavn Kommune.


Forslag 1: Individuelle aftaler på tilnærmede objektive kriterier



Forslag 2: Status Quo

Forslagene 3,4 og 5 er forslag, der alene forholder sig til spørgsmål B: en udligning af
prisforskelle forårsaget af 25 års reglen i ”tilskudsmodellen”.


Forslag 3: Differentieret kommunalt gebyr



Forslag 4: Sænket betaling i ydertimerne til under KL’s takst



Forslag 5: Kommunalt køb af timer til KL takst med videresalg til foreninger til
kommunal gebyrpris

Forslag 6 er et forslag, der beskriver en løsning af begge spørgsmål i samme model.


Forslag 6: Forenklet grundtakst til drift af hal samt kommunalt opkøb af timer til
det kommunalt/foreningsbrug uden betaling for slutbrugeren.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
sagen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Sagen genoptages i juni.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

C. Bilag til forslag til haltilskudsmodel og udligning af 25 årsreglen
(1232452 - EMN-2015-01274)
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3 (Åben) Frie Midler 1. kvartal 2016
Sags ID: EMN-2016-00363
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget syv ansøgninger til puljen om frie midler.
Modtagne ansøgninger, 1. kvartal 2016, marts fordelingen er vedlagt som bilag.
Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/
underskudsgaranti.
Vedlagt følger også oversigt over tildelte tilskud/underskudsgarantier i 2015, samt
disponerede midler i 2016.
Der ansøges om i alt 94.000 kr. Der er 273.933 kr. til rådighed til uddeling.
A. Nordjysk Convention søger om 25.000 kr. til squaredance event i 2017
B. Musikkorps Sæby søger om 12.000 kr. til sommerkoncerter i kommunens mindre
byer
C. Borger- og kulturhuset Retfærdigheden søger om 10.000 kr. til opsætning af
udstilling
D. Nellemanns Have søger om 10.000 kr. til den årlige forårsfest 2016
E. Frederikshavn Skøjteforening søger om 22.000 kr. til udgiften på mandskabstimer
i Iscenter Nord i forbindelse med SFS Sommer camp 2016
F. ”24 timer ved havet” søger om en underskudsgaranti på 10.000 kr. til motionsløb
G. MTB Frederikshavn og NBC Frederikshavn søger om 25.000 kr. til Rødspætteløb

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter
ansøgningerne.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
A: 15.000 kr. i underskudsgaranti
B: 8.000 kr. i tilskud
C: afslag
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D: 5000 kr. i underskudsgaranti
E: 10.000 kr. i underskudsgaranti
F: 10.000 kr. i underskudsgaranti
G: 10.000 kr. i underskudsgaranti
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag











Nordjysk Convention ansøgningsskema (1231325 - EMN-2016-00283)
Nordjysk Convention bilag (1232171 - EMN-2016-00283)
Musikkorps Sæby ansøgningsskema (1231503 - EMN-2016-00290)
Retfærdigheden ansøgningsskema (1231510 - EMN-2016-00284)
Nellemanns Have forårsfest 2016 (1231120 - EMN-2016-00364)
Frederikshavn Skøjteforening sommercamp 2016 (1178249 - EMN2016-00321)
24 timer ved havet underskudsgaranti (1178250 - EMN-2016-00322)
Rødspætteløb ansøgningsskema (1237246 - EMN-2016-00470)
Frie Midler 2015 + 2016 (1233619 - EMN-2016-00363)
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4 (Åben) Bidrag til Den vestdanske Filmpulje 2016
Sags ID: EMN-2016-00443
Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Den Vestdanske Filmpulje har fremsendt henvendelse vedrørende indbetaling af tilskud
til filmpuljen i 2016. Frederikshavn Kommune har hidtil betalt det i vedtægterne
besluttede minimum-kontingent på 1 kr. pr. borger i kommuner med færre end 100.000
borgere. Beløbet udbetales af udvalgets frie midler – de fast besluttede bidrag. Idet der er
tale om et minimumbidrag, kan udvalget beslutte at bidrage til Den Vestdanske Filmpulje
med et andet beløb end 1 kr. pr. borger.
Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
drøfter og beslutter bidragets størrelse i 2016
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kontingent fortsætter uændret.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag




Bidrag til DVF, 2016 (1235338 - EMN-2016-00443)
Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje 2013 (1235339 - EMN-201600443)
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5 (Åben) Ungebyråd KFU
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme
med input til Ungebyrådets arbejde.
Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger
kan bruges til, f.eks.:
- i forbindelse med konkrete projekter
- uddannelsesudfordringerne
- må-godt-land
- dem der kan selv, skal selv
- den hele by
osv.
Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker
Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingene kan gøre det bedre?
De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive medtaget i den
politiske styregruppes drøftelser af indhold til efterårets Ungebyråd.
Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit
Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly
Frandsen.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
sagen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen
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Bilag
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6 (Åben) Yderområder på forkant
Sags ID: EMN-2015-50303
Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

KFU/FOU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune indgår sammen med 18 andre kommuner i projektet
”Yderområder på forkant”, som er iværksat som et partnerskab imellem to tidligere
ministerier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet ved
Naturstyrelsen samt KL og Realdania. Projektet blev præsenteret i begyndelsen af 2015
og forløber hovedsagelig i første halvdel af 2016.
Projektet følger op på de udfordringer, der præsenteres i Frederikshavn Kommunes
udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Det drejer sig bl.a.
om det aktuelle og fremtidige behov hos virksomhederne for at fastholde og tiltrække
kvalificeret arbejdskraft. Et behov, som kommunen kan bidrage til at indfri ved bl.a. at
arbejde for, at kommunen fortsat er attraktiv at bo i og flytte til – ikke mindst for yngre og
unge børnefamilier.
I ”Yderområder på forkant” fokuseres på at styrke og udvikle Skagen, Frederikshavn og
Sæby og at gøre de tre hovedbyer til omdrejningspunkt for hele kommunens
udvikling. Byerne skal udvikles med udgangspunkt i deres eksisterende styrker og
særlige kendetegn – både fysiske, kulturelle og sociale. Projektet sigter desuden mod at
konkretisere tankerne bag ”Må-godt-land”, som også blev præsenteret i
udviklingsstrategien.
Udvikling af byerne skal ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og
andre lokale aktører, som i forvejen råder over værdifulde viden. I særlig grad skal de
yngre og unge børnefamilier inddrages. Målet er således at gøre de unge og yngre
børnefamilier til stærke medspillere i udvikling af byerne.
Der vil foregå forskellige involverende aktiviteter i hver af de tre byer, så de lokale vinkler
kan inspirere til at tænke og handle i nye retninger.
Det indgår ikke i ”Yderområder på forkant”, at der skal opføres nye byggerier eller anlæg.
Derimod forventes det, at projektet vil bidrage til dannelsen af nye samarbejder samt nye
tilgange til udvikling af byer og brug af bygninger.
Projektet har stor sammenhæng med andre igangsatte initiativer, og der skal derfor ske
en tæt koordinering i arbejdet med de forskellige projekter og initiativer.
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Projektet resulterer i en strategiplan med anbefalinger til udvikling af de tre byer.
Projektet er administrativt organsieret under Plan- og Miljøudvalget. Center for Kultur og
Fritid deltager administrativt.
Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive orienteret om
projektets udvikling.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Taget til efterretning

Dato: 11-02-2016

Fraværende: Børge Jensen og Steen Jensen

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
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7 (Åben) Evaluering af Vendsyssel Teater 2015
Sags ID: EMN-2016-00355
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har iværksat en evaluering af
Vendsyssel Teater. Evalueringen er blevet gennemført og projektstøtteudvalget har taget
evalueringen til efterretning.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
evalueringen af Vendsyssel Teater til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag




PUS tilbagemelding - evaluering Vendsyssel Teater - Final02 (1228802
- EMN-2016-00355)
Vendsyssel Teater_Evalueringsrapport_151215 (1228803 - EMN-201600355)
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8 (Åben) Orientering for udvalget marts 2016
Sags ID: EMN-2013-01671
Sagsbehandler: Eva Ottesen
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder


Oversigt over punkter til næste møde



Fællesmøde FOU, DU og KFU



Afrapportering af Danmark Læser



Indsatser if. til bosætningsstrategi og udenlandsk arbejdskraft



Godt Gået Prisen og FUF



Etablering af én indgang



Bremerhafen



Henvendelse fra Skagen Litteratur Festival



Henvendelse fra Danmarks Fotomuseum



Kulturmøde på Mors den 25.-27. august 2016



Henvendelse fra Distriktsudvalget

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag






DKLæser_Evalueringsrapport (1172317 - EMN-2013-01671)
Henvendelse fra Skagen Litteratur Festival (1235290 - EMN-201301671)
Frederikshavn Kommune og Danmarks Fotomuseum (1235261 - EMN2013-01671)
DU_Storytelling 21. marts 2016 (1238516 - EMN-2013-01671)
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DU_Temaaftner for aktører i landdistrikterne (1238519 - EMN-201301671)
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