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1 (Åben) Temadrøftelse - Visioner for Sæby Spektrum
Sags ID: EMN-2016-01065

Sagsbehandler: Mark Frahm Gammeljord

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Repræsentanter fra Sæby Fritidscenters bestyrelse og ledelse præsenterer 

fremtidsvisionerne for Sæby Fritidscenter.  

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter 
fremtidsvisionerne.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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2 (Åben) Budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for 

budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget er i 2017 på 210,395 mio. kr. I 2017 er der 

budgetmæssige udfordringer på 2,163 mio. kr. 

Produktivitetsstigning 1,210 mio. kr.

Omprioriteringsbidrag 0,779 mio. kr.

Demografi 0,174 mio. kr.

Forskellen mellem beløbet der var på sidste KFU og nu skyldes pris- og lønregulering 

samt besparelser i 2015 som har yderligere effekt i 2017.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et 

administrativt oplæg til finansiering af de budgetmæssige udfordringer. Direktøren vil på 

mødet give en orientering om det administrative oplæg.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

sagen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Udvalget drøftede forslag og fremsender dette til høring i MED-systemet.
Bilag vedrørende udvalgets forslag vedlægges referatet mandag den 9. maj 2016.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

 KFU Idekatalog budget 2017 (1315827 - EMN-2016-00463)
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3 (Åben) Etablering af et samlet kørselskontor
Sags ID: EMN-2016-01061

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

PMU/KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle 

kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig 

service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af 

kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver 

vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor 

pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole,

dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er 

variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og 

årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration 

og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og 

Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal 

være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og 

taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart pr. august 2016. Direktionen indstiller, at 

den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration samt bevilling 

overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens Kørselskontor, der hidtil 

har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al øvrig kørsel.

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen 

ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration. 

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og 

gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret 

har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt 

samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. 

Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede 

kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer. 
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Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og 

optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne 

og i opland.

Plan- og Miljøudvalget, i regi af Center for Teknik og Miljø, afslutter igangværende 

trafikprojekter, blandt andre nedenstående:

 Biogasbusser 

 Strategisk opgradering af stoppesteder 

 Internet i skole- og uddannelsesbusser 

 Weekendbetjening i den sydøstlige del at kommunen

 Sommerbus i Skagen  

 Go More

Den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder den overordnede 

trafikplanlægning med ventefacilitet og stoppesteder, fortsætter som hidtil, som en del af 

Plan- og miljøudvalgets overordnede ressortområde og inden for eksisterende 

budgetramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen 

af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil 

varetages ved intern fakturering.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 

driftsadministration vedrørende kollektiv trafik og taxa overføres fra Center for 

Teknik og Miljø til Kørselskontoret, Center for Bibliotek og Borgerservice med 

virkning pr. 8. august 2016.

2. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling for 

kollektiv trafik på 13,4 mio. kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 

2016 flyttes fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning 

pr. 1. januar 2016.

3. Indtægtskrav på taxabevillingen på 47 t.kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår 

samt forbrug i 2016 flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med 

virkning pr. 1. januar 2016. 

4. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler 

overfor Frederikshavn Byråd at beslutte at forberede sag om vedtægtsændring til 

byrådets godkendelse på møderne i juni og august, hvor ressortområderne 

Kollektiv Trafik og Taxa flyttes fra Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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4 (Åben) Godkendelse - Ny driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og 
Frederikshavn Teaterforening
Sags ID: EMN-2016-00229

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU 

Sagsfremstilling
Driftsaftalen mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Teaterforening udløber 

med udgangen af 2016 og på den baggrund har Center for Kultur- og Fritid sammen med 

Frederikshavn Teaterforening udarbejdet forslag til ny driftstale for perioden 2017-2021.

Aftalen tilgodeser, at Frederikshavn Teaterforening fortsat skal udbrede teatrets virke til 

hele Frederikshavn Kommune og være medvirkende til at udvikle kulturudbuddet i 

kommunen.

I aftalen indgår, at teaterforeningen skal opføre 14 forestillinger årligt i kommunens 

kulturhuse, fordelt med ti i Frederikshavn, to i Skagen og to i Sæby.

I Frederikshavn by opfører teaterforeningen fortrinsvis forestillinger i Det Musiske Hus, 

hvor det tekniske udstyr som det musiske hus råder over, stilles til rådighed mod betaling 

for teaterforenings aktiviteter. I Skagen opføres forestillingerne fortrinsvis i kulturhuset 

Kappelborg og i Sæby opføres forestillingerne fortrinsvis i Manegen.

Teaterforeningen indgår særskilte aftaler med henholdsvis Fonden Arena Nord, Kulturhus 

Kappelborg og Manegen i Sæby, om afvikling af teaterforestillingerne.

Frederikshavn Teaterforening vil sekundært benytte kommunens øvrige faciliteter, med 

henblik på udbredelse af skuespillets oplevelser.

Der gøres opmærksom på følgende særlige indsatsområder i driftsaftalen: 

 Teaterforeningens PR og markedsføring udbredes i hele Frederikshavn 

Kommune.

 Arbejdet med Kreative Alliancer, der dækker over netværk blandt det lokale 

erhvervs- og handelsliv med henblik på sponsoraftale, fondstilskud og 

gruppesalg, videreføres. 

 Frederikshavn Teaterforening skal fortsat have fokus på at være en væsentlig 

bidragsyder til oplevelsesøkonomien i Frederikshavn Kommune. 

I henhold til det vedtagne budget for 2016 udgør det årlige tilskud til Frederikshavn 

Teaterforening 128.820 kr. 
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Godkendelse af ny driftsaftale giver ikke ændringer i Frederikshavn Kommunes 

tilskud til Frederikshavn Teaterforening. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

godkender forslag til driftsaftale 2017-2021 mellem Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Teaterforening. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

5. Ny driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn 
teaterforening 2017-2021 (1175099 - EMN-2016-00229)



Kultur- og Fritidsudvalget - 04-05-2016 15:30 Side 10 af 21

5 (Åben) Forslag til opdateret børnekulturpolitik
Sags ID: EMN-2016-01041

Sagsbehandler: Kirsten Jensen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Børnekulturpolitikken er opdateret på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 

på mødet den 13. april 2016. 

Den oprindelige udgave af politikken er fra 2009, og tager derfor ikke højde for de senere 

års beslutninger om ændrede prioriteringer. Den opdaterede udgave tager således 

udgangspunkt i forholdene i Frederikshavn Kommune i dag, og forholder sig til øvrige 

aktuelle politikker på børne- og kulturområdet. 

Forslaget bevarer samme struktur og form som den oprindelige politik, mens mængden af 

tekst er nedbragt. 

En revideret udgave af Børnekulturpolitikken findes som bilag til dagsordene sammen 

med en oversigt over de konkrete ændringer i politikken. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

den opdaterede børnekulturpolitik med henblik på at sende forslaget i høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Forslaget godkendes til høring i de relevante organer.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

 Børnekulturpolitik 2016 (1304789 - EMN-2016-01041)
 160413 Ændringer i børnekulturpolitik (1303368 - EMN-2016-01041)



Kultur- og Fritidsudvalget - 04-05-2016 15:30 Side 11 af 21

6 (Åben) KulturKANten 2017-2020
Sags ID: EMN-2015-50096

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
KulturKANten 2013-2016, som er Nordjyllands 4. kulturaftale, udløber ved udgangen af i 

år. I løbet af 2015 og 2016 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på 

baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, 

udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i 

en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2017-2020 bliver således Nordjyllands 5. kulturaftale. De nordjyske 

kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, 

fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale havde samlet samtlige 11 kommuner 

og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det 

nordjyske kulturområde.

Inden forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale indledes, beder 

KulturKANtens sekretariat Frederikshavn Kommune bekræfte, at kommunen fortsat 

forventer at deltage i samarbejdet omkring KulturKANten 2017-2020.

En endelig sagsfremstilling vedr. tilslutning til ny kulturaftale vil blive sendt til behandling 

ultimo 2016. 

Vision, værdier og indsatsområder

KulturKANtens politiske styregruppe har på møde den 20. april 2016 vedtaget følgende 

vision, værdier og indsatsområder for det kommende samarbejde:

Vision: 

Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og 

overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser 

muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde, vi ser og 

møder verden på.

Bagvedliggende værdier:

 Vække nysgerrighed og udvide horisonter

 Involvere og engagere mennesker
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 Give næring til kreativitet og lyst til at skabe

 Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs

 Overraske og rykke grænser for de få og de mange

 Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Indsatsområder:

 Nye møder og fællesskaber

Vi vil fremme et kulturliv, der møder borgerne hvor end de er i livet og på landkortet, og 

som engagerer og involverer os både som medskabere såvel som publikum. Ønsket er, 

at kultur bliver en naturlig del af livet og mødet mellem mennesker. Kulturen skal skabe 

fællesskaber mellem mennesker fra forskellige egne, fag og livsformer i både hverdags-, 

arbejds- og uddannelsesliv.

 Muligheder for dannelse og talent

Sammen vil vi skabe tilbud, der vækker nysgerrighed og lyst, nærer vores talent og 

danner os som hele mennesker. Med et kvalitetsrigt kulturliv vil vi skabe muligheder for at 

alle, særligt børn og unge, opbygger og udlever deres kulturelle talent. Ønsket er, at flere 

borgere får lyst til kunst og kultur, og møder omverdenen som ambassadører for en 

region, hvor kulturen blomstrer.

 Mangfoldig kultur der rykker

Vi vil arbejde for et kulturtilbud, der nænsomt flytter vores grænser og rykker os sammen i 

et stærkt regionalt fællesskab. Et tilbud, der rummer både det brede og det smalle, og 

som vi nemt kan opleve og tage del i. Med kulturaftalen vil vi udfordre den måde, vi som 

mennesker ser og møder verdenen på, og skabe opmærksomhed og interesse både i og 

uden for regionen.

Økonomi

I den nuværende kulturaftale har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 

forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-

20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø Kommune og Region 

Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag. 

I den kommende kulturaftale forventes medlemsbidraget fortsat at udgøre 3 kr. per 

borger per år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag. 

Medlemsbidraget beregnes årligt pr. 1. januar og udgjorde i 2016 følgende:
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Medlem Antal borgere 

per 01.01.2016

Antal borgere * 

3 kr.

Administrations-

bidrag

Aalborg Kommune 210.316 630.948,00 10.000

Frederikshavn Kommune 60.246 180.738,00 10.000

Hjørring Kommune 65.411 196.233,00 10.000

Brønderslev Kommune 36.047 108.141,00 5000

Læsø Kommune 1.817 5.451,00 0

Thisted Kommune 43.991 131.973,00 5000

Morsø Kommune 20.629 61.887,00 5000

Rebild Kommune 29.149 87.447,00 5000

Vesthimmerlands Kommune 37.296 111.888,00 5000

Mariagerfjord Kommune 42.131 126.393,00 5000

Jammerbugt Kommune 38.466 115.398,00 5000

Region Nordjylland 585.499 1.756.497,00 0

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

bekræfter over for KulturKANtens sekretariat, at Frederikshavn Kommune forventer at 

deltage i KulturKANten 2017-2020.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

 KulturKANten-slutevaluering (1306558 - EMN-2015-50096)
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7 (Åben) Ny Egnsteateraftale - Vendsysselteater
Sags ID: EMN-2016-00754

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Hjørring Kommune og Vendsyssel Teater har udarbejdet forslag til videreførelse af 

egnsteateraftalen for Vendsyssel Teater i perioden 2017- 2020. Egnsteateraftalen indgås 

mellem Vendsyssel Teater samt Hjørring og Frederikshavn kommuner og er en del af 

Kulturalliancen mellem de to kommuner. 

Forslaget til videreførelse af egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i 

anbefalingerne fra evalueringen foretaget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Scenekunst. Egnsteateraftalen er desuden tilpasset, så den lever op til formkrav fra 

Kulturstyrelsen i forhold til fastlæggelse af mål for aftalen og afrapportering.

Indholdsmæssigt er det tilstræbt, at egnsteateraftalen både skal fungere som ramme om 

den faglige og kunstneriske udvikling hos Vendsyssel Teater og afspejle den lokale 

forankring i Hjørring og Frederikshavn kommuner. 

Som strategisk pejlemærke fokuserer egnsteateraftalen i aftaleperioden 1. januar 2017 –

31. december 2020 på at udvikle teatret som scenekunstnerisk institution i kommunerne 

med udgangspunkt i de nye rammer, der etableres med Vendsyssel Teater- og 

Oplevelseshus.

Forslaget til egnsteateraftale indebærer, at de kommunale driftstilskud for både Hjørring 

og Frederikshavn kommuner videreføres på samme niveau og med samme 

fremskrivning, som er gældende med den egnsteateraftale, der udløber til årsskiftet 

2016/2017.

Frederikshavn kommune budgetterer årligt med en forudsætning om, at tilskuddet til dels 

modsvares af en statslig refusion. I 2016 er refusionsprocenten sat til at være på 37,7 %. 

Tilskuddet til egnsteateraftalen løn- og prisfremskrives årligt. Af bilagsmaterialet fremgår, 

at differencen mellem de to kommuners netto-tilskud til Kulturalliancens samarbejde 

omkring hhv. egnsteateraftalen og Det Regionale Spillested dermed vokser. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkender ved tilslutning til egnsteateraftalens ordlyd, som den 

er fremsendt, Frederikshavn Kommunes bidrag til økonomien for perioden 2017-2020.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter, om udvalget kan tilslutte sig egnsteateraftalens ordlyd - herunder de økonomiske 

forudsætninger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 13-04-2016
Sagen genoptages.

Fraværende: Karsten Drastrup

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

6. Økonomi kulturalliancen - bilag 1 (1290695 - EMN-2016-00754)
7. Egnsteateraftale udkast  (1290686 - EMN-2016-00754)
8. Stategiplan for 2017 - 2020 - Vvendsyssel Teater (1290685 - EMN-

2016-00754)
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8 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 



Kultur- og Fritidsudvalget - 04-05-2016 15:30 Side 17 af 21

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

 Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal sikre, at 
borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Beslutninger:
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag

 UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
 Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (KFU)
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under 

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Karsten Drastrup
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Bilag

 Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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10 (Åben) Maj 2016 - Orientering til udvalget
Sags ID: EMN-2015-50382

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Karsten Drastrup

Bilag
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