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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)
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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)



Kultur- og Fritidsudvalget - 04-05-2016 15:30 Side 14 af 21

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. 
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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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11.april 2016

Driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og 

Frederikshavn Teaterforening.

1. Indledning

Frederikshavn kommune og Frederikshavn Teaterforening har begge et ønske 

om, at der skal vises skuespil af god kvalitet i Frederikshavn Kommune. 

Som grundlag for at realisere dette ønske, er det aftalt, at der skal indgås en 

driftsaftale mellem Frederikshavn kommune og Frederikshavn Teaterforening. 

Driftsaftalen skal beskrive det grundlag teaterforeningen har til at udføre dens 

virke samt vilkårene for at opnå støtte fra kommunen.

2. Lovgrundlag

Frederikshavn Teaterforening modtager tilskud til nedsættelse af billetpriser 

under Teaterloven (lov nr. 519 af 21. juni 2005) udmøntet i bekendtgørelse om 

formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Frederikshavn Teaterforening 

er organiseret som en forening. 

Vedtægter for foreningen vedlægges nærværende aftale.

3. Frederikshavn Teaterforenings formål

Foreningen er oprettet i henhold til lov om teatervirksomhed og har til formål at 

administrere teaterlovens bestemmelser med henblik på at fremme 

teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover kan foreningen 

supplere det lokale teatertilbud for børn, unge og voksne med forestillinger, der 

ikke er omfattet af gældende regler for formidlingstilskud.

Foreningen skal levere traditionelt, inspirerende og nyskabende teater, for 

derved at tilgodese den erfarende teatergænger samt udbrede teateret til nye 

målgrupper.

Foreningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige 

forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge 

interesse for andre kulturelle arrangementer.

4. Faciliteter

Frederikshavn Teaterforening skal fortsat udbrede dens virke til hele 

kommunen og være medvirkende til at udvikle kulturudbuddet i kommunen. 

Frederikshavn Teaterforening opfører 14 forestillinger årligt i kommunens 

kulturhuse, 10 i Frederikshavn, 2 i Skagen og 2 i Sæby. 

Sagsnummer: 

EMN-2016-00229

Dokumentnummer:

«CaseDok_DokID»

Sagsbehandler:

Eva Ottesen

Direkte telefon.: 
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I Frederikshavn opfører teaterforeningen fortrinsvis forestillinger i Det Musiske 

Hus, hvor det tekniske udstyr som Det Musiske Hus råder over, stilles til 

rådighed for teaterforeningens aktiviteter mod betaling. 

Teaterforeningen indgår særskilte aftaler om afvikling af forestillingerne med 

henholdsvis Fonden Arena Nord, Skagen, Sæby. 

5. Aktiviteter og billetsalg

Det er et mål for Frederikshavn Teaterforening at opføre 10 -16 forestillinger 

årligt. Foreningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber 

forestillinger af det producerende teater og oppebærer medlemsindtægter, 

indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

Frederikshavn Teaterforening udbyder forestillinger med særlige rabatter for 

foreningens ca. 550 medlemmer samt almindeligt løssalg. 

6. Samarbejdsrelationer

Frederikshavn Teaterforening vil, i det omfang det er muligt, samarbejde med 

institutioner, skoler og gymnasiet i lokalområdet, for at udbrede kendskabet til 

skuespillet til det bredest mulige publikum. 

I forbindelse med Frederikshavn Kommunes samarbejde med Vendsyssel 

Teater, varetager Frederikshavn Teaterforeningen kontakten, når det drejer sig 

om opsætning af forestillinger i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Teaterforening indgår via sit medlemskab i 

Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger i samarbejde med de øvrige 

teaterforeninger i landet. Foreningen har desuden et udvidet samarbejde med 

Vendsyssel Teater og Hjørring Teaterforening.

Teaterforeningens engagement i nationale og regionale teaterorganisationer, 

har en væsentlig markedsføringsværdi for Frederikshavn Kommune. Dette 

engagement vil teaterforeningen fastholde og udbygge i det omfang det er 

muligt.

Gennem projektet Kreative Alliancer forsøger Teaterforeningen at udvikle 

samarbejdet med det lokale erhvervs- og handelsliv.
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7. Særlige indsatsområder

Frederikshavn Teaterforening arbejder løbende på at styrke interessen for teater i 

Frederikshavn Kommune. I driftsaftalens periode ønsker Frederikshavn Kommune 

og Frederikshavn Teaterforening, at der sættes særlig fokus på følgende områder:

 Teaterforeningens PR og markedsføring udbredes til hele kommunen.

 Arbejdet med Teaterforeningens hjemmeside samt nyhedsbreve og e-mails 

med information og særtilbud til eksisterende kunder fortsættes.

 Videreførelse af arbejdet med Kreative Alliancer, der dækker over 

oparbejdelse af netværk blandt det lokale erhvervs- og handelsliv med henblik 

på sponsoraftaler, fondstilskud eller gruppesalg.

 Frederikshavn Teaterforening skal fortsætte med at være en væsentlig 
bidragsyder til oplevelsesøkonomien i Frederikshavn Kommune.

8. Finansiering

Frederikshavn Teaterforening støttes af Frederikshavn Kommune med et årligt 

tilskud.

Teaterforeningen har desuden til hensigt, i det omfang det er muligt, at skaffe 

ekstern finansiering, f.eks. fra fonde, puljer eller sponsorer.

9. Evaluering

Målopfyldelsen i forhold til tilskudsvilkårene vil løbende blive evalueret, idet 

Frederikshavn Teaterforening ved fremsendelsen af det reviderede og 

godkendte regnskab for det foregående regnskabsår vedlægger en 

årsberetning, der indeholder en redegørelse over årets aktiviteter, herunder de 

særlige indsatsområder

10. Varighed 

Driftsaftalen er gældende i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2021.

Frederikshavn Teaterforenings lange planlægningsperiode, der skyldes de 

producerende teatres lange produktionstid, gør det nødvendigt, at indlede 

forhandling med henblik på forlængelse eller ændring af nærværende 

driftsaftale senest 1. september 2019. 
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Signeret:

Formand, Betty Rode, Frederikshavn Teaterforening

Formand, Mogens Brag, Kultur- og Fritidsudvalget, Frederikshavn Kommune

Direktør Heidi Becker-Rasmussen, Børne-, Kultur og arbejdsmarkedsområdet, 

Frederikshavn Kommune

Heidi Becker- Rasmussen Betty Rode Mogens Brag

----------------------------------- --------------------------------- ------------------------
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Børnekulturen i Frederikshavn Kommune har Verdens-

borgeren som dannelsesperspektiv. Kunst og kultur ud-

danner, danner og giver os udsyn og identitet - som 

mennesker, samfund og nation. Når den er bedst, kan 

kunsten og kulturen skabe stærke medborgere og stær-

ke fællesskaber på tværs af sociale og etniske skel.

Børnekulturpolitikken i Frederikshavn Kommune knyt-

ter an til de overordnede politikker for Frederikshavn 

Kommune, Børne- og Ungepolitkken samt Vision og 

Mission for børne- og kulturområdet.

Børnekulturpolitikken skal derfor medføre, at arbej-

det med børnekulturen bliver en naturlig og integreret 

del af vore børneinstitutioners og skolers virksomhed 

Indledning

og skal, sammen med de tilbud vi stiller til rådighed 

i børnenes fritid, bidrage til børnenes identitetsdan-

nelse. Tværgående samarbejde, fællesskab, potentiale 

og ikke mindst udvikling og tilgængelighed er nøgleord, 

der gennemstrømmer børnekulturpolitikken.

Gennem en målrettet og forpligtende politik på det 

børnekulturelle felt, sender Frederikshavn Kommune et 

klart signal om, at kultur bør og skal være en integreret 

del af børns hverdag i såvel institutionerne som friti-

den.
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Alle børn i Frederikshavn Kommune skal opleve sig selv 

og andre gennem tilgængelig, udviklende og engage-

rende kultur for, med og af børn.

Vision
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Frederikshavn Kommunes ambitioner og målsætninger 

for børnekulturen har udgangspunkt i fire udfordringer, 

formuleret af børnekulturelle interessenter:

• Hvordan skaber vi særligt attraktive mødesteder for 

børnekulturel fornyelse og aktivitet?

• Hvordan sikrer vi en tilgængelighed, der gør bør-

nekulturen til en naturlig del af alle børnenes liv?

• Hvordan kobler vi børneinstitutioner og skoler med 

kulturinstitutioner?

• Hvordan sikrer vi en frugtbar balance mellem kul-

tur af børn, kultur med børn og kultur for børn?

Udfordringer
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Udfordringerne for børnekulturen har gennemgået en 

proces, hvor de børnekulturelle interessenter var med 

til at formulere ambitionerne for børnekulturen i Fre-

derikshavn Kommune. 

Disse ambitioner realiseres af politikere og ansatte, 

der prioriterer børnekulturen højt, og velkvalificerede 

voksne kulturaktører i et forpligtende tværgående sam-

arbejde.

KULTURGARANTIEN
• Alle børn i Frederikshavn Kommune skal i deres op-

vækst have ret til kulturoplevelser. Derfor skal bør-

neinstitutioner og kulturinstitutioner i Frederiks-

Ambitioner

havn Kommune have frugtbare muligheder for at 

lave samarbejder med andre aktører om børnekul-

turelle aktiviteter og dermed understøtte arbejdet 

med den åbne skole.

• Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes ek-

sisterende børnekulturelle netværk, KAFBU, arbej-

des der for at skabe tværgående samarbejder, der 

genererer børnekulturel fornyelse og aktivitet. 

• Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje sikrer 

muligheden for at søge om finansielle tilskud til 

tværgående samarbejder i børnekulturen. 

• Alle børn i Frederikshavn Kommune skal have lige 
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muligheder for at møde den lokale kunst og kul-

turarv, idet kendskabet til egne rødder må være til 

stede for, at man kan favne andre kulturer og leve 

et aktivt liv i et mangfoldigt samfund. 

• Alle børns adgang til kulturoplevelser indebærer, at 

børn transporteres til de steder, hvor kulturen kan 

opleves, og at kulturelle aktiviteter ligeledes trans-

porteres ud til børnene, der hvor de er. 

SYNLIG BØRNEKULTUR
• Børnekulturen skal være synlig i lokalsamfundet, 

kommunen og på internettet. Dette kan ske ved 

hjælp af for eksempel kulturkonsulenter og kultu-

raktørers konkrete indsats. 

• I Frederikshavn Kommune skal der arbejdes med 

såvel børns kulturelle indtryk som deres kulturelle 

udtryk og aftryk i deres institutioner og det offent-

lige rum. 
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Udfordringer og ambitioner har tilsammen affødt, at 

Frederikshavn Kommune politisk har fastsat følgende 

målsætninger:

BØRNEINSTITUTIONER, SKOLER OG 
INSTITUTIONER FOR UNGE 
• Kulturaspektet kobles ind i den daglige læring 

blandt børn og unge. Der skabes kulturoplevelser, 

som udvider horisonten for den enkelte og bidra-

ger til læring om mange forskellige kulturaspekter 

heriblandet mødet med professionel kunst og kul-

tur. I målsætninger for børn og unge indarbejdes 

børnekulturelle mål og retningslinjer gennem hele 

barndommen.

Målsætninger

MUSEERNE
• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre børnenes 

adgang til kulturarven på såvel kunstmuseer som 

de kulturhistoriske museer. Museerne bidrager til 

børnekulturen gennem særlige formidlingstilbud til 

børn i forbindelse med relevante udstillinger. 

MUSIKSKOLEN
Musikskolens undervisning skaber mulighed for livs-

lang deltagelse i musiklivet som udøver og lytter. Del-

tagelse i Musikskolens aktiviteter styrker børns forud-

sætninger for at indgå i sociale sammenhænge og evne 

til at arbejde disciplineret både selvstændigt og sam-
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men med andre. Mange af aktiviteterne er motorisk 

fremmende ligesom sprogkundskaber styrkes igennem 

sang. Musikken er en hjørnesten i den almene dan-

nelse og vores kulturforståelse, hvilket styrker den en-

keltes evne til fordybelse og refleksion.

Udgangspunktet for aktiviteterne ligger i den enkelte 

borgers forudsætninger og talent som en del af borge-

rens fritidsinteresse eller uddannelse. Gennem sam-

skabelse med andre aktører fremmer Musikskolens 

aktiviteter fællesskab og engagement i det lokale og 

regionale musikmiljø, ligesom Musikskolen er en aktiv 

kulturformidler for både børn, unge og voksne. 

I undervisningen fremmes elevens musikalske evner og 

kundskaber ved at bibringe eleven instrumentale/vo-

kale, skabende og øvrige musikalske færdigheder. Der-

udover udvikles elevens musikalske udtryk og evner til 

personlig musikalsk stillingtagen. 

Dette sker ofte via Musikskolens brede udbud af sam-

menspilstilbud eller kor. I den daglige undervisning 

bygger vi relation til borgeren og via målrettet læring 

skabes mening og værdi for den enkelte i mødet med 

musikken.
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BIBLIOTEKERNE
• Biblioteket skal have fokus på en særlig indsats for 

børn og unge. 

• Biblioteket skal indgå som aktiv samarbejdspartner/-

aktør i det tværgående børnekulturelle samarbejde.

• Biblioteket har et særligt fokus på sproglig stimu-

lering af førskolebørn og arbejdet med den tidlige 

læselyst

• Biblioteket skal, fysisk og virtuelt, skabe rum for 

synliggørelse af børns egne kulturelle udtryk, ud-

foldelser og talenter, skabt i institutions-/skoleregi 

eller i fritiden.

• Biblioteket skal have et særligt fokus på familien, 

herunder ikke mindst småbørnsfamilien – og skal 

indgå som en væsentlig kulturinstitution i forhold 

til handicappede eller på anden måde udsatte børn 

(med familier) og ligeledes nydanske børn (med fa-

milier).

Kulturhusene
• Kulturhusene skal gøre det alsidigt, udfordrende, 

spændende og attraktivt for børn og unge at være 

brugere af husene. 

• Kulturhusene skal give rum og være scene for bør-

nekulturelle oplevelser som koncerter, teater og 

dans fremført af professionelle kunstnere.
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• Kulturhusene skal være åbne for børnekulturelle 

aktiviteter med og af børn og unge. Rammerne skal 

indbyde til frie initiativer og rummelighed kombi-

neret med udviklende aktivitetstilbud med særligt 

fokus på nye teknologier og udtryksformer.

• Kulturhusene skal synliggøre børns egne kulturelle 

udtryk, udfoldelser og talenter. 

• Kulturhusene skal være vækststeder for talentud-

vikling i tæt samarbejde med kommunens øvrige 

uddannelsesinstitutioner.

KAFBU
• KAFBU (Kulturelle aktiviteter for børn og unge) er 

Frederikshavns Kommunes børnekulturelle net-

værk, der støtter (blandt andet gennem midler fra 

Børnekulturpuljen) og igangsætter børnekulturelle 

aktiviteter for børn og unge i institutioner og i friti-

den.

• KAFBU arbejder for at sikre en demokratisering af 

børns adgang til kunst og kultur i hele kommunen.

• KAFBU har især fokus på tværgående samarbejder 

mellem kulturinstitutioner, hvor der skabes ekstra-

ordinære oplevelser for børn og unge.



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Ændringer

Afsnit Ændring Begrundelse

Forord Forord og indledning er lagt sammen til ét 

afsnit.

At mindske mængden af 

tekst inden selve politikken.

Forord Indledningsafsnittet har fået tilføjet: Kunst 

og kultur uddanner, danner og giver os 
udsyn og identitet - som mennesker, 

samfund og nation. Når den er bedst, kan 

kunsten og kulturen skabe stærke 
medborgere og stærke fællesskaber på 

tværs af sociale og etniske skel.

Inddrage betydningen af den 

oprindelige indledning i 
forordet.

Forord Nøgleord samt hvilke politikker 

børnekulturpolitikken knytter an til.

De aktuelle politikker og 

deres nøgleord bliver på 

denne måde inddraget i 
børnekulturpolitikken

Vision Sammenskrevet til kort udsagn –

afsnittene i den oprindelige vision er 

indskrevet i ambitionsafsnittet.

Den oprindelige vision har 

mere karakter af de 

ambitioner, der beskrives 
senere i politikken.

Udfordringer I udfordring nummer tre er slettet: ”… så 
vi bliver børnekulturens hovedstad.” 

Det er en meget stor 
ambition, som det på 

nuværende tidpunkt bliver 

svært at leve op til.

Ambitioner -
Kulturgarantien

1) Afsnittet om kulturambassadører er 
omformuleret

2) KAFBU nævnes ved navn

3) Børnekulturpuljen nævnes
4) Afsnittet om vigtigheden af at kende sin 

lokale kulturarv er flyttet hertil fra det 

oprindelige visionsafsnit

1) Kulturambassadørerne 
findes ikke mere. I stedet 

træder afsnittet om at 

dagtilbud og skoler skal have 
gode muligheder for at 

samarbejde med kulturelle 

aktører.
2) Netværket er skabt.

3) Børnekulturpuljen er med 

til at skabe nye muligheder 
inden for børnekulturen

Ambitioner –
Kulturfærge 

Frederikshavn

Overskriften er slettet og afsnittene står 
nu under Kulturgarantien

Overskriften er svær at 
forstå – er der tale om en 

decideret færge?

Ambitioner –

Synlig børnekultur

Afsnittet om kulturelle indtryk og udtryk er 

flyttet hertil fra den oprindelige vision.

Afsnittet handler blandt 

andet om at gøre 
børnekulturen synlig i det 

offentlige rum, derfor 

placeres det her.

Målsætninger –
KFU

Slettet Der er ingen gældende 
planer for øjeblikket

Målsætninger –
Børneinstitutioner, 

skoler og 

institutioner for 
unge

Afsnittet er ændret Opdateret af de pædagogiske 
konsulenter på skoleområdet

Målsætninger –

folkeoplysning og 

idræt

Slettet Der er ingen gældende 

planer for øjeblikket

Målsætninger – Teksten om museumspolitikken er slettet. Politikken er udløbet. I stedet 



museer er formuleret et afsnit om 

museernes formidling til børn 
og skoler.

Målsætninger -
Musikskolen

Afsnittet er ændret. Afsnittet er opdateret af 
Musikskolelederen

Målsætninger -

biblioteket

1) Sætningen om at bibliotekerne skal 

være med til at sikre børns ret til 

medbestemmelse er slettet.
2) Tilføjet er sætningen om sproglig 

stimulering.

1) Det er uklart hvad det 

konkret betyder og 

indebærer
2) Sproglig stimulering er en 

væsentlig del af 

børnebibliotekets arbejde og 
projekter de kommende år.

Målsætninger -
kulturhusene

1) Det er slettet at kulturhusene skal have 
et særligt fokus på børn og unge.

2) Det er slettet at kulturhusene skal 

synliggøre børns kulturelle udtryk ved 
større events samt udstillinger med 

billedkunstskolen eller andre institutioner.

Bibeholdt er dog at kulturhusene fortsat 
synliggør børns kulturelle udtryk.

1) Særligt fokus i forhold til 
hvad? 

2) Billedkunstskolen er 

nedlagt. Resten er slettet, da 
det er uklart om alle 

kulturhuse skal leve op til de 

samme krav uanset 
ressourcer.

Målsætninger -

KAFBU

Nyformuleret Kommunens børnekulturelle 

netværk hører naturligt 

hjemme i en 
børnekulturpolitik.

Fra vision til 
handling

Afsnittet er slettet Afsnittet har mere karakter 
af en handleplan end en 

decideret politik.
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KulturKANten
2013-2016

Afrapportering - hvad faldt der af?

Foto: Land-Shape Festival 2015. Projekt: Print Your Life - 3D. Fotograf: Claus René Pedersen



Projekt: Jooklo Duo meets Trespass Triot + Morten Poulsen. Fotograf: Niels Fabæk.



FORORD 
- Fire år med kant

”Afrapportering”   – ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrappor-
tering. Her handler det nemlig om KulturKANten 2013-2016 og når man kigger ned over den mangfoldighed af gode, 
spændende og kantede projekter der er blevet skabt i løbet af de fire år, er det alt andet end kedeligt.

KulturKANten fik blandt andet sit navn som en kommentar til det Udkantsdanmark, som udenforstående nogle gange 
omtaler Nordjylland som. Men også ud fra et ønske om at løfte kultur med kant. Og der er bestemt mere kant end ud-
kant i det mangfoldige kulturliv, som de ca. 600.000 nordjyder har haft mulighed for at møde. Det er jeg ret tilfreds med.

Jeg er også ret tilfreds med at Kulturregion Nordjylland omfatter samtlige af regionens kommuner og Region Nordjyl-
land. Det er vi den eneste region der har formået gennem alle vores hidtidige kulturaftaler. Til gavn for både borgere og 
kulturliv i vores landsdel.

I denne publikation beskrives lidt om baggrunden og nogle af de mange projekter der er blevet til under KulturKANten. 
Der har slet ikke været plads til alle, og i skrivende stund er der flere projekter der ikke er færdige eller udfoldet endnu. 
Der er stadig liv i KulturKANten – der er stadig kulturliv i kanten.

Mads Duedahl, formand for KulturKANten
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KulturKANten 
- en kulturaftale

Kultur er vigtigt. Kultur har betydning for menneskers liv. Alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud 
uanset hvor i Danmark de bor. Det betyder at der skal være kulturtilbud alle steder i Danmark. Kulturtilbuddene skal 
have kvalitet. Og de skal være forskellige.

Det kræver koordinering og overblik. Og her er kulturaftalerne afgørende. En kulturaftale er en kulturpolitisk platform for 
samarbejdet mellem kommunerne og staten så der kommer kvalitet og variation inden for kulturen i lokalområderne.

KulturKANten er navnet på kulturaftalen mellem 
Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland i 2013-2016.
•  KulturKANtens overordnede hensigt er at nordjyderne har mulighed for at deltage i kulturlivet uanset hvor i regionen 

de bor. Ja, KulturKANten vil endda lade kulturlivet opsøge nordjyderne dér hvor de er. Så også de borgere der ikke 
selv aktivt opsøger kulturtilbud, får kulturoplevelser på steder hvor de færdes med andet formål. Hvis profeten ikke 
kommer til bjerget, må bjerget komme til profeten.

•  KulturKANten sikrer udbredelsen af kulturtilbud i hele regionen og støtter god kvalitet i tilbuddene.
•  KulturKANten støtter udviklingen af de nordjyske talenter og det store potentiale af dygtige aktører, kunstnere og 

foreninger der skaber kulturtilbud i regionen.
•  KulturKANten skaber også variation i udbuddet ved ikke at fastlægge særlige genrer, men i stedet opfordre til kultur-

tilbud på tværs af genrer – hvor innovation og kvalitet kan blomstre.
•  KulturKANten ønsker - som det også antydes i navnet – kulturtilbud med kant. Det vil sige kulturtilbud der udfordrer, 

giver nye oplevelser og stof til eftertanke.

4

Projekt: Jooklo Duo meets Trespass Triot + Morten Poulsen. Fotograf: Niels Fabæk.



Derfor har KulturKANten ikke bare ét formål. 
Den har syv:
1)  KulturKANten støtter kommunernes kulturengagement. Det er vigtigt at der er kulturtilbud og -udvikling i alle kom-

munerne, så borgerne har gode kulturtilbud uanset i hvilken kommune de bor.

2)  KulturKANten styrker kommunernes samarbejde om kultur. Samarbejder som gavner alle der er med, og giver kultur-
tilbud som borgerne gerne krydser kommunegrænsen for at opleve.

3)  KulturKANten styrker samarbejdet og dialogen mellem kommunerne og staten. Staten og Kulturministeriet er vigtige 
at have med for kommunerne – og kontakten til kommunerne hvor tingene foregår, er vigtig for Staten.

4)  KulturKANten fokuserer på mål og resultater. De enkelte aktører og deltagere har frihed til at agere som de vil. Så 
længe deres mål matcher KulturKANten, skal der ikke være central detailstyring af kulturtilbuddene. Dialog styrker.

5)  KulturKANten vil at de forskellige kommuner og aktører kan samarbejde, koordinere og dele arbejdsopgaverne. Det 
giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og mere kultur for pengene så at sige. Og igen gælder det at dialog styrker.

6)  KulturKANten fremmer de kulturelle institutioner, miljøer og aktiviteter. Ikke blindt og ukritisk, men med vægt på 
kvaliteten så udbuddet af kulturtilbud både er stort og godt.

7)  KulturKANten opsamler og videregiver viden og erfaringer. Verden stopper ikke hverken ved grænsen til Nordjylland 
eller ved udgangen af denne kulturaftale. Viden og erfaringer der opnås under KulturKANten, samles til gavn for hele 
landet.
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Navnet KulturKANten sammenbinder den gamle kulturaftale 
(med forkortelsen KulturAftale Nordjylland) med et ønske om mere kant i 

kulturlivet og er ikke mindst et positivt opgør med begrebet udkant.



KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyl-
lands position på Danmarkskortet som et sted hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne – og 
som et sted hvor du møder kvalitetskultur. Både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. Kultur-
KANten vil et synligt og markant kulturliv!

Mødet kan være mødet med kulturen. Både som et aktivt valgt møde og som et uventet og overraskende møde. Det 
kan være mødet mellem genrer og mødet mellem kulturaktører. Hvad opstår i mødet, og hvordan beriger det borgeren?

Mulighederne gælder både borgere, brugere og aktører. Mulighederne for at opleve eller involvere sig – uanset hvor i 
regionen man bor. Mulighederne for at pleje sit talent og dygtiggøre sig. Mulighederne for at skabe sig en levevej som 
kunstner eller kulturaktør.

Mangfoldigheden findes i brugergrupper, i kulturtilbud og genrer. En mangfoldighed af tilbud for en mangfoldighed af 
brugere – en mangfoldighed af steder.

Vision: MØDET, MULIGHEDERNE 
OG MANGFOLDIGHEDEN
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Visionen om Mødet, Mulighederne og Mangfoldigheden udkrystalliserede sig 
ved en række arrangementer hvor politikere, kulturaktører og borgere deltog.

Fotograf: Carsten Odgaard Christensen.



KulturKANten 
har tre indsatsområder

KulturKANten har tre indsatsområder:
1)  KONTRAST – det overraskende møde og alternative arenaer
2)  Talentudvikling
3)  Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst.

Kulturregionen har selv sat projekter i gang – bl.a. et fyrtårnsprojekt under indsatsområde 1 – og der har været puljer 
hvor kulturaktører har søgt midler til store projekter under de forskellige indsatsområder.

Desuden har der været en særlig pulje, ”Ud-Over-KANten”, hvor vækstlaget har kunnet søge om mindre beløb.

Kulturregionen har også videreført en række tilskud fra den tidligere KulturAftale Nordjylland:
•  Børns Møde Med Kunsten (1/1 kunstner til ¼ pris)
•  Med Skolen i Biografen
•  Med Rød Stue i Biografen
•  Brønderslev Forfatterskole
•  Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen
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Mødet, Mulighederne og Mangfoldigheden
KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyl-
lands position på Danmarkskortet som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne - og 
som et sted, hvor du møder kvalitetskultur - både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. 

Indsatsområde 1

KONTRAsT

- Det overraskende 
møde & alternative 
areaner

Indsatsområdet 
består af et fyr-
tårnsprojekt og flere 
mindre projekter.

Indsatsområde 2

TALENT-
UDVIKLING 

Indsatsområde 3

KUNsT OG KULTUR 
sOM ERHVERV OG 
KILDE TIL VæKsT.

Indsatsområdet 
består af:

Projekt A: Kulturel 
innovation til 1/4 
pris.

Projekt B: Kunst og 
kultur som drivkraft 
for nytænkning af 
det offentlige rum.

Øvrige fælles 
anliggender

BØRNs MØDE 
MED KUNsTEN (1/1 
kunstner til 1/4 pris)

Med skolen i 
biografen & med 
Rød Stue i Biografen.

Brønderslev 
Forfatterskole.

Ungdomssymfoni-
orkestrene & 
Orkesterskolen.
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Foto: Landshape Festial 2015
Projekt/værk: ”Nogle gange fører tingene til noget” af Ida Bentinger. 

Fotograf: Claus René Pedersen.
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Indsatsområde 1: KONTRAsT 
– Det overraskende møde og 
alternative arenaer
En kontrast er en modsætning mellem to ting. Kontrasten fremhæver tingene i kraft af hinandens modsætning. Når larm 
afløses af stilhed, bliver begge dele mere markant. 
På samme måde som mørke er tydeligere i kontrast med lys.

Det overraskende møde og alternative arenaer handler om at møde kulturen hvor man ikke venter det. At udnytte eller 
etablere uventede kulturscener – virkelige såvel som virtuelle. Mødet mellem kunstnere. Mødet mellem kunst og borger. 
Mødet mellem institutioner eller institution og kunstner. Mødet mellem forskellige genrer eller mellem en kunstner og 
en uvant genre. Mødet kan i sig selv være en kontrast.



 

Fyrtårnsprojekt: LAND-sHAPE Festival
Under indsatsområdet KONTRAST – Det overraskende møde og alternative arenaer har KulturKANten skabt fyrtårnspro-
jektet LAND-SHAPE Festival. En festival omkring Land Art med fokus på mødet mellem forskellige kunstformer. Det kan 
være udformning af det offentlige rum, performance, skulpturer og musik. Alle kunstneriske udtryksformer kan sættes i 
spil i kontrast til og samklang med naturen. Og give uventede møder. Derfor er Land Art valgt som fyrtårnsprojekt.

Målet med LAND SHAPE har været at udvikle kunstneriske projekter og eksperimenter der rykker, forskyder og overra-
sker vores forståelse af de etablerede kunstneriske genrer, af verden, af kunstværket i sig selv eller den måde vi møder 
kunsten på.

Foruden mødet mellem forskellige kunstformer – og herigennem mødet mellem forskellige kunstnere – ligger det i 
LAND-SHAPE at møde mennesker der ikke selv har opsøgt kunsten. Kunsten er et sted i landskabet og opleves af men-
nesker som kommer tilfældigt forbi, blandet med aktive kulturbrugere. Land Art rummer også gode muligheder for at 
publikum deltager aktivt både i den kunstneriske proces og i værket i sig selv.

Målet med LAND-SHAPE Festival er tredelt: Dels at styrke og udvikle det professionelle kunstnermiljø i Nordjylland gen-
nem samarbejder lokalt, nationalt og internationalt. Dels at skabe en stor Land Art-festival i Nordjylland og dels at få 
placeret konkrete Land Art værker rundt om i de 11 nordjyske kommuner hvor de forskellige typer natur giver forskellige 
muligheder for Land Art. Det vil også på sigt kunne positionere Nordjylland som Land Art-region i forhold til bosætning 
og turisme.
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Foto: Landshape Festial 2015
Fotograf: Claus René Pedersen.
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Inden den egentlige LAND-SHAPE Festival 2016 afholdes ved Gateway i Blokhus, har der været en lang række møder og 
værker som tilsammen bygger op til sommerens festival:

•  LAND SHAPE har været samarbejdspartner på den nordjyske pavillon på Folkemødet på Bornholm 2014.
•  Der har været Kick Off-arrangement og workshop på Kulturfærgen OM:FORM.
•  LAND SHAPE deltog med udstillinger og installationer af nordjyske kunstnere på Kulturmødet på Mors 2014.
•  Der har været et Open Call for international Land Art – 10 Land Art vinderprojekter og to bonusprojekter til LAND-

SHAPE Festivalen kom ud af det. Det har også givet internationale bidrag til inspiration og samarbejde med det nord-
jyske kunstmiljø (workshops, artist talks, udstillinger, videndeling).

•  Der blev afholdt en LAND SHAPE Festival i Hanstholm 2015 hvor de nordjyske Land Art kunstnere blev præsenteret 
(21 nordjyske kunstprojekter) og mødte det internationale Land Art miljø

Foråret 2016 byder på børne- og ungeprojekter, og der er en større publikation undervejs som vil dokumentere Land Art 
i Nordjylland – både LAND-SHAPE og andre projekter.

Og endelig forløses projektet i den store LAND-SHAPE Festival 2016 ved Gateway Blokhus senere på året.

Foto: Landshape Festial 2015
Projekt/værk: ”Flettet græs” af Zoran Lukas (Kirsten Kjærs Museum). 

Fotograf: Claus René Pedersen.

Foto: Landshape Festial 2015
Projekt/værk: ”Ondskyld” af Anja Korsgaard. 
Fotograf: Claus René Pedersen.

Foto: Landshape Festial 2015
Projekt/værk: ”Meteor Shower” af Ella Morton. 

Fotograf: Claus René Pedersen.
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PixlArt
PixlArt er et internationalt fotografisk udstillingsrum af høj kunstnerisk kvalitet indrettet i utraditionelle og æstetiske 
rammer i en tidligere baptistkirke. Det unikke ved PixlArt er at væggene i udstillingsrummet består af digitale storskær-
me der kan vise fotokunst og skabe forskellige kunstneriske oplevelser – udtryksformen er dynamisk og kan vise værker-
ne i stadigt skiftende variationer.

PixlArt er en innovativ satsning - en ambitiøs verdensnyhed - som man ville forvente at finde i New York, London eller 
Paris, men det ligger altså i Østervrå - i hjertet af Vendsyssel. 

PixlArt åbnede den 13. juni 2015 med en udstilling af den anerkendte fotograf Jan Grarup, og andre udstillinger har si-
den fulgt. Projektet har hele tiden haft fokus på at komme ud over rampen og få fat på nye kulturbrugere. Derfor deltog 
PixlArt med mobile udstillingshaller ved Skanderborg Festival og Kulturmødet Mors. 

På trods af placeringen i en lille landsby har PixlArt formået at tiltrække ca. 20.000 besøgende fra hele regionen. Folkene 
bag PixlArt har desuden afholdt ca. 20 foredrag hvor erfaringerne fra tilblivelsen af PixlArt videreformidles til håbefulde 
kulturaktører.

Efter projektperioden forsætter PixlArt som lokalt fyrtårn for kulturel udvikling og planlægger blandt andet at holde 
workshops om digitalt fotografi og billedsprog for børn og unge og for semiprofessionelle fotoentusiaster. Desuden er 
PixlArt blevet kontaktet af flere udenlandske kulturformidlere med henblik på et samarbejde.

Projekt: PixlArt.
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Kulturfærgen OM:FORM  
Kulturfærgen OM:FORM er den tidligere limfjordsfærge Plagen der er bygget om til kulturfærge. Projektet har demo-
kratiseret kunst og kultur i Nordjylland ved at gøre den mere tilgængelig. Dels ved at kunne dukke op uvante steder, og 
dels fordi færgen i sig selv er et dragende element.  Skibet tiltrækker flere forskellige aldersgrupper og kulturbrugere - fra 
børnene der vil op og ’styre’ skibet, til unge der bruger tagterrasser og kroge på dækket som hænge-ud steder, og til den 
ældre generation der vil gense den gamle færge Plagen som nogle af dem har sejlet med siden de var børn.

Når de er kommet ombord, er de blevet mødt af kunst, musik, performances, madoplevelser og meget andet som de 
måske ikke normalt ville have opsøgt. Dermed har Kulturfærgen OM:FORM skabt flere kulturbrugere.

Kulturfærgen OM:FORM har bl.a. været aktivt med i Aalborg Regatta 2014 og The Tall Ships Races 2015. Det anslås at 
kulturfærgen har været besøgt af omkring 20.000 mennesker, men den er blevet set af et langt større antal. 

Kulturfærgen OM:FORM har gjort nordjysk kvalitetskultur synlig gennem kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sam-
menhænge. OM:FORM har involveret brugere, udøvere og professionelle på tværs af geografi, genrer og faggrænser. Bl.a. 
har man samarbejdet med musikforeninger, kunstforeninger, udøvende kunstnere, eventforeninger og -steder samt of-
fentlige institutioner som biblioteker og regionale initiativer og private aktører som restauranter og andre virksomheder.

Projekt: OM:Form.



Projekt: Nordic Band Camp.

Projekt: Ung Nordjysk Scenekunst.



Indsatsområde 2:
Talentudvikling
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Talent forstås under dette indsatsområde som en kombination af motivation og forudsætninger for at arbejde med kre-
ative færdigheder. Talentudvikling fordrer derfor en målrettet opbygning og træning af disse færdigheder.

Talentudvikling har i flere år været på dagsordenen i Nordjylland. Under KulturAftale Nordjylland 2009-2012 blev der 
skabt grundlag for etablering af flere talentudviklingsmiljøer for unge på tværs af kommunegrænserne. Inden for mu-
sik, drama/teater, litteratur og billedkunst. Dette indsatsområde fortsatte under KulturKANten og har videreudviklet og 
etableret nye miljøer for talentudvikling.

Projekt: Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole.
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Projekt: Vendsyssel Drengekor.
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Vendsyssel Drengekor
Vendsyssel Drengekor er etableret som både et elitekor og en sangskole hvor drenge fra Hjørring, Brønderslev og Frede-
rikshavn kommuner kan få en grundig musikalsk og sanglig basisdannelse. Drengene rekrutteres i 3. klasse og lærer god 
sangteknik og musikalitet ligesom de får udviklet deres gehør og nodefærdigheder. På den måde uddanner Vendsyssel 
Drengekor sine sangere til bevidste og kompetente musikere så de livet igennem har glæde af musik. Enten som ud-
øvende professionelle, som amatører eller som bevidste forbrugere. Erfaringerne fra koret giver drengene en blivende 
kulturel dannelse med særligt fokus på den lange danske tradition for sang.

Starten af projektet blev besværliggjort af skolereformen i 2013. Dels havde skolerne ikke overskud til et samarbejde før 
sent i 2013, og dels har de lange skoledage gjort det svært for drengene at finde tid til at være med. Især dem der har 
lang transport fra Frederikshavn.

Vendsyssel Drengekor er derfor stadig i en opstartsfase. Det har også vist sig svært at få drengene til at fortsætte flere år 
i koret. Det står dog fast at samtlige drenge der har været gennem koret i kortere eller længere tid, har fået nogle spæn-
dende musikalske oplevelser og et indblik i sangens univers som forhåbentlig vil lagre sig og vokse sammen med dem.

Vendsyssel Drengekor har bl.a. deltaget i Nordjysk Talent Flow og optrådt på TV2 Nord. Fremover vil Vendsyssel Dren-
gekor udvikle en koncert- og turnéaktivitet for at skabe synlighed for både koret og samarbejdspartnere, og det vil være 
nødvendigt at tænke i nye baner og anderledes koncertformer og -steder.

Nordic Band Camp
Nordic Band Camp er en sommer-camp der afholdes i Nordjylland for unge musikere som over 5 dage modtager coaching, 
rådgivning og udvikler netværk og know-how på tværs af landegrænser. 

Nordic Band Camp er en del af arbejdet for et stærkt, nordjysk miljø for talentudvikling af rytmiske musikere fra hele 
regionen og udvikling af talenter som kan begå sig nationalt som internationalt. På den første camp i 2014 deltog nord-
jyske, norske og svenske unge.
Hvert land var repræsenteret med 2 bands og 1-2 singer/songwritere – og niveauet var højt.

De 18 nordjyske musikere fra Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Thisted som har været på camp’en, har alle været yderst 
tilfredse med udbyttet. Både fagligt og netværksmæssigt - også på tværs af landegrænserne til Sverige og Norge. 

Nordic Band Camp er det første rytmiske projekt med en nordisk profil, og det har givet en del omtale og synlighed. 
Projektet har både lavet præsentationer for Kulturstyrelsen og Nordisk Kulturfond.

Der arbejdes nu på at planlægge Nordic Band Camp i 2016 der ligesom Nordic Band Camp 2014 afholdes i Nordjylland.
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Projekt: Det Grafiske Værksted.



Indsatsområde 3: Kunst og Kultur 
som erhverv og kilde til vækst

19

Fokus i dette indsatsområde har været på kunst og kultur som en del af den kulturelle og kreative sektor. En sektor der er 
i vækst og bidrager til dynamik og kreativitet. Derfor har KulturKANten dette indsatsområde som en fokuseret indsats på 
kunst og kultur som kilde til at skabe vækst i virksomheder, som kilde til at nytænke det offentlige rum og som erhverv 
generelt.

Kunst og kultur vil med andre ord være med til at markere Nordjylland som en nyskabende og fokuseret kulturregion 
med gode rammebetingelser for kunst og kultur som erhverv, og det vil fremme væksten.

Kunst og Kultur som erhverv og kilde til vækst har været delt under to overskrifter: ARTBIZZ Nord og Kunst og Kultur som 
drivkraft for nytænkning af det offentlige Rum.
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ARTBIZZ Nord

Det Grafiske Værksted
Virksomheden Det Grafiske Værksted i Hjørring og institutionen Senhjerneskadecenter Nord i Frederikshavn har i sam-
arbejde med kunstner Henrik Godsk fra Dronninglund skabt et kunstprojekt med fokus på kulturel innovation, virksom-
hedsidentitet, brugerinddragelse og nye forretningsmodeller. Projektet er udmøntet i kunstudsmykning til senhjerne-
skadecenteret.

I første fase var fokus på dialog og idéudvikling parterne imellem. Senhjerneskadecenterets brugere, deres pårørende, 
ledelsen og Henrik Godsk definerede i fælleskab nogle temaer og visuelle identiteter der både fungerer som kendetegn 
for Senhjerneskadecenter Nord og samler og menneskeliggør de arkitektoniske rammer. 

I anden fase blev værkerne lavet - en del af dem ”on site” med inddragelse af udvalgte brugere på Senhjerneskadecenter 
Nord. De grafiske arbejder blev lavet på Det Grafiske Værksted i Hjørring.

Brugerne er meget tilfredse med den installerede kunst der gør Senhjerneskadecenter Nord mere varmt og menneske-
ligt. Senhjerneskadecenter Nord bruger desuden dele af de kunstneriske arbejder i deres logo og visuelle identitet.
De grafiske arbejder har været udstillet forskellige steder i Danmark. De anslås at være set af 3-5.000 mennesker.

Projektet har betydet at Henrik Godsk og Det Grafiske Værksted nu arbejder tæt sammen i andre sammenhænge. Endvi-
dere har Det Grafiske Værksted fået mere fokus på at tænke i alternative alliancer og ser nu sig selv som en virksomhed 
med flere tilbud til forskellige kundetyper. Bl.a. er der oprettet et Grafisk Akademi der turnerer rundt i Region Nordjyl-
land.

Projekt: Det Grafiske Værksted.
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Gajhede & Thorsen
Ordningen ”Kulturel Innovation til Kvart Pris” gjorde det muligt for Gajhede & Thorsen Skibsbyggeri i Skagen at hyre 
kunstneren Peder Ravn. Samarbejdet har resulteret i en række unika produkter hvor gedigent håndværk og kunst kombi-
nerer restprodukter fra skibsbyggeriet. Bl.a. skilte af gamle paunebrædder fra skibe, bakker af trærester, store spisebor-
de og bænke - det hele dekoreret med Peder Ravns koloristiske motiver og forseglet med skibslak. 

Skibsbygger Michael Venøbo der ejer Gajhede & Thorsen, og Peder Ravn havde tidligere talt om et samarbejde, men det 
blev kun ved snakken – indtil et tilskud fra KulturKANten gav økonomi til at investere tid i samarbejdet.

Peder Ravn og Michael Venøbo har holdt to udstillinger hvor deres unika produkter er blevet vist frem, og i dag har de 
også et fast showroom til produkterne. Projektet viser at det kan lade sig gøre at føre værdier fra kunstområdet ind i 
virksomheder. Der er planer om udvikling af markedsføring og direkte salg andre steder end i Skagen. 

Både skibsbyggeren og kunstneren føler at samarbejdet har givet dem et løft. Skibsbyggeren tænker kreativt på en helt 
anden måde og ser nye muligheder. Og kunstneren får ”et spark” og hjælp til at omsætte sine kreative tanker og ideer til 
noget konkret. Skagboerne har også taget frembringelserne til sig – i folkemunde hedder butiksskiltene ”Skagenskilte”, 
og borde og bænke er eksponeret rundt om i byen.

Peder Ravn og Micahel Venøbo mødes stadig for at udvikle nye produkter.

Projekt: Gajhede og Thorsen + kunstner Peder Ravn.
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Kunst og Kultur som drivkraft for nytænkning af det 
offentlige Rum

Den anden havn
Den tyske kunstner Till Verclas bidrog til Læsø Kunsthals hovedudstilling, REBOUND, med værket ”Den Anden Havn”. Den 
Anden Havn består af en flåde på 6 skibe som ligger fortøjet i bugten Bouet på Læsø. Bouet var i århundreder en natur-
havn og Danmarks næststørste havn dengang Læsø var geografisk og logistisk midtpunkt i Skandinavien.

Den Anden Havn adskiller sig fra Verclas’ tidligere værker ved at være placeret ude i naturen frem for inde i en bygning. 
Placeringen betød at Læsøs feriegæster vandrede ud til skibene og opholdt sig ved dem, ligesom kite-surfere brugte 
skulpturerne i deres aktiviteter. Værket skabte et nyt landskab og udløste flere, omfangsrige diskussioner på sociale me-
dier. Dermed skabte værket opmærksomhed og samtaler om kunst hos et publikum der normalt ikke gæster kunsthallen.

Skibene blev bygget af kunstneren og frivillige i Østerby Værft på Læsø. Der blev lagt seks skibe i Bouet på Læsø. Derefter 
blev der bygget yderligere tre skibe som blev placeret på St. Jørgens Sø i København under Copenhagen Art Week. Vær-
ket fik således en god eksponering, og blev også omtalt i tyske medier. Der arbejdes på en bogudgivelse, med mulighed 
for yderligere visuel formidling.

Projekt: Den anden havn.

Projekt: Den anden havn.
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Kulturvejen 2015
Kulturvejen opstod da en helt almindelig gade i Nykøbing Mors åbnede dørene for alle deltagere ved Kulturmødet. 
Kulturvejen bød bl.a. på:
•  Forfatteroplæsninger i private hjem
•  Fortællere i haver, indendørs og på vejen
•  Gadeteater 
•  Lysskov
•  Debatter, musik og forfattersamtaler på en flytbar Pavillonscene
•  Bylivskasser med forskellige indslag
•  Visning af kunst i privat bolig
•  Skriveværksted  
•  En 60 m lang installation ’the sofa experience’
•  Kontakt med flygtninge og smagsprøver på etnisk mad

Kulturvejen skabte en dialog mellem mennesker både på bevidst og ubevidst plan. 
Beboerne blev i udpræget grad involveret, og de har skabt fælles erfaringer og oplevelser med aktive kunstner som der-
ved har øget deres mulighed for at kunne udvikle kunst som erhverv. Beboerne har deltaget på flere niveauer: De har 
givet input til det samlede indhold af aktiviteter, de har åbnet deres hjem, haver og carporte for forfattere, fortællere og 
presse, de har bemandet bylivskasser og leveret kager og smagsprøver til publikum – og generelt udøvet værtsskab for 
gæsterne og skabt stemning, Et par af beboerne har også præsenteret salgsindsats inden for fotografi og lyd.

Projekt: Kulturvejen 2015.
Afviklet under Kulturmødet Mors 2015
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Projekt: RW15.



Ud-Over-KANten-puljen
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Ud-Over-KANten-puljen er en hurtigt-agerende pulje hvor vækstlaget har haft og har mulighed for at søge op til 10.000,- 
i støtte. En bevillingsgruppe der bl.a. består af kulturudøvere og –arrangører, vurderer ansøgningerne – via en lukket 
Facebook-gruppe – og giver et hurtigt svar.

Puljens fokus på at tage chancer bidrager til et større udbud af projekter som har lidt mere ”kant”, og hvor der kan tages 
chancer – også fra projektmagernes side.

Ansøgerne til puljen nyder godt af bevillingsgruppens forskelligartede, brede faglige kompetencer inden for kunst og 
kultur. Bevillingsgruppen har dog arbejdet frivilligt og ulønnet, og det bør evalueres hvor meget der kan trækkes på frivil-
lige hænder og hoveders tid og ressourcer. Til gengæld er puljen nået meget bredt ud i hele den nordjyske kulturregion. 

Projekt: Mørke dage.
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soft Clay (Walking Clay)
Soft Clay var en performance – en levende udstilling. Aktører dækket af ler – som en ekstra lerhud – mødte mennesker 
på gågaden i Aalborg. 

Aktørerne i performancen var af forskellige nationaliteter, og projektet handlede om at vi alle er kommet af den samme 
jord. Indhyldelsen af menneskekroppen i ler blev et fysisk udtryk for at størrelse, alder og nationalitet udviskes fordi 
lerhuden giver alle den samme skæbne.
Det er  kunst ud over kanten med lys, musik og levende modeller. Projektet var på mange måder med til at udfordre 
menneskets forståelse af hinanden gennem deres performance art.

Projekt: Soft Clay.
Fotograf: Mike Santis og Stelios Klenthous.
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Mørke Dage
Mørke Dage var en alternativ festival der foregik 23.-24. oktober 2015 i Aalborg Tech Colleges tidligere mekanikerskole i 
Nørresundby. Gennem kunst, musik og foredrag undersøgte festivalen begrebet ’mørke’ konkret og filosofisk.

Mørke Dage hyldede det dystre, melankolien, ødelæggelsen, vreden og det ubehagelige gennem eksperimenterende, 
æstetiske oplevelser. Fordi netop kunsten og musikken kan gøre det ubehagelige håndterbart. Mørke Dage var en tota-
linstallation hvor kunst, musik og foredrag arbejdede sammen om at skabe en helhedsoplevelse. Festivalen blev et rum 
man kunne træde ind i, og hvor nye konstellationer opstod.

Foredragene gjorde publikum klogere på mørket og dets ofte ubevidste kræfter. Her gav blandt andre kulturforskeren 
Torben Sangild sammen med lydkunstneren Christian Skjødt sit bud på hvorfor vi har mørket? Hvorfor har vi f.eks. vre-
den og melankolien? Og kan disse energier bruges konstruktivt?  Er de mørke sider en naturlig del af at være menneske, 
og burde vi give mere plads til den i vores ellers effektive og polerede samfund hvis krav kan være svære at leve op til?

Festivalen gjorde bl.a. op med det traditionelle foredrags-format og brugte kunstens særlige egenskaber til at skabe nye 
måder at opnå viden på.

Projekt: Mørke dage.



Projekt: Kulturmøde Mors 2015.



Kulturmøde Mors
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Med et årligt, stort, landssamlende kulturmøde har Nordjylland, Mors og Nykøbing de seneste tre år markeret sig i det 
danske kulturlandskab. Og gør det også i 2016.

I løbet af Kulturmødets to dage gennemføres en række samtaler mellem vidende og visionære personer fra dansk kunst- 
og kulturliv, erhvervsliv og politik. Diskussionen sættes i gang på scenen, men deltagerne i salen opfordres til at deltage 
aktivt undervejs. 

Enhver samtale om kunst er gold hvis den ikke omgives af kunsten selv. Derfor foregår der i området rundt om – og i hele 
Nykøbing – en bred kulturfestival med aktuel kunst inden for film, musik, litteratur, billedkunst, scenekunst m.v. Det blev 
i 2015 til ca. 190 arrangementer.

En række kuratorer sikrer at det kunstneriske niveau bliver højt, og at det nyskabende får plads. Herudover bidrager in-
stitutioner, professionelle og dygtige amatører fra hele landet til festivalens program. Festivalen finder sted i de samme 
48 timer som debatterne. 

Kulturmødet involverer og inddrager – kunsten inddrager, debatterne inddrager og oplevelserne er med-inddragende. 
Kulturmødet har i 2015 taget endnu et skridt i den bærerdygtige retning ved at skabe nogle tværgående installationer 
som kan bruges år efter år på Kulturmødet, ligesom de kan udlånes til andre festivaler og kulturbegivenheder.

I 2015 oplevede Kulturmødet det største antal medier nogensinde. Alle store dagblade/aviser var massivt til stede sam-
men med DR, TV2-regionerne, lokale dagblade såvel som radio, fagmedier osv. I alt dækkede ca. 75 pressefolk Kultur-
mødet 2015.

Kulturmødet er tilbage i Nykøbing i august 2016.

Projekt: Kulturmøde Mors 2015.



Børnekulturområdet
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Med skolen i Biografen + Med Rød stue i Biografen
Nordjyske børn og unges møde med spillefilm fra verden uden for Hollywood har aldrig haft bedre betingelser. Samtidig 
har nordjyske undervisere, fra indskoling til ungdomsuddannelser, aldrig haft bedre betingelser for at iscenesætte og 
bearbejde deres elevers filmoplevelser.

I Nordjylland, hvor Med skolen i Biografen blev født i år 2000, var 30.448 elever i biografen med deres klasse i skoleåret 
2014/2015. De så bl.a. film fra Saudi Arabien, film fra Holland, Tyskland og Storbritannien. 

Et centralt udviklingsmål for projektet er at præsentere ”en mangfoldighed af film, de ikke møder i den kommercielle 
biografdrift”. I sæsonen 2015/2016 er indtil videre 32.500 elever tilmeldt visninger i tyve biografer rundt i den nordjyske 
region – bl.a. med film fra Irland, Kina og Brasilien. Film som lærere og elever også kan arbejde med i klasseværelset. En 
undersøgelse viser at 80% benytter sig af undervisningsmaterialerne før og efter turen i biografen. 96% af lærerne og 
95% af eleverne synes om film de har set i Med Skolen i Biografen. 
 
Med Rød stue i Biografen sender ca. 10.000 førskolebørn til en forevisning i én af den nordjyske regions 20 biografer. 
Når pædagogen booker pladser på hjemmesiden, modtager institutionen en bekræftende mail hvori der er et link til Det 
Danske Filminstituts domæne med pædagogiske materialer som det anbefales at besøge før og efter biografbesøget.

Som noget nyt, og som en udløber af kontakten med regionens institutioner, udvikler Center for Undervisningsmidler 
som er tovholder for Rød Stue i Biografen, nu også praksisnære kurser for pædagoger der arbejder med kommende 
skolestartere. 

Projekt: Biografordningerne.
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Børns Møde Med Kunsten
Børns Møde Med Kunsten faciliterer professionelle møder mellem børn og kunstnere der har en medskabende, forny-
ende og fordybende karakter. Det sikres gennem dialog med skolerne i forbindelse med ansøgningsproceduren. Ligesom 
formøde, fælles planlægning og evalueringsmøde indgår som en del af honoreringen så kunstner og skole kan afstemme 
forventninger til projektet og samarbejdet. Børns Møde Med Kunsten har god kontakt med et bredt udsnit af institutio-
ner og skoler i de 11 nordjyske kommuner.

Der er afholdt ca. 650 projekter fordelt mellem grundskolen, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og kulturinstitutio-
ner. Projekternes varighed er fra 10-60 timer med en overvejende del mellem 20 og 30 timer. Der er ca. 100 medvirkende 
kunstnere i Børns Møde Med Kunsten. De repræsenterer mange kunstfaglige genrer: Musik, scenekunst, litteratur, dans, 
arkitektur, kunst, design, foto/medie og Land Art. 

Sideløbende med de 650 ”almindelige” projekter har Børns Møde Med Kunsten lavet regionale, flerkommunale fyr-
tårnsprojekter. I disse projekter har Børns Møde Med Kunsten i større eller mindre grad været initiativtager og tæt på 
processerne. Formålet har været at undersøge sammenhængskraften mellem kunst og læring, gøre os interessante som 
regionalt kompetencecenter og styrke Børns Møde Med Kunstens position i skolen.

Projekt: Børns møde med kunsten.



Læs mere om 
alle støttede projekter på 

www.kulturkanten.dk
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2011

1.070.051,00kr.     

438721

631.330,00kr.        

Tilskud kulturalliancen fra Hjørring 504000

-127.330,00kr.       Forskel i tilskud 

Økonomi i Kulturalliancen 

Frederikshavn Kommune 

Driftstilskud Vendsyssel Teater  

Refusion

Nettoudgift 

Hjørring kommune 



2012 2013 2014

1.095.721,00kr.     1.122.007,00kr.     1.142.203,00kr.     

449246 465633 456881

646.475,00kr.        656.374,00kr.        685.322,00kr.        

520758 530132 535705

-125.717,00kr.       -126.242,00kr.       -149.617,00kr.       



2015 2016 2017 2018

1.162.763,00kr.     1.183.693,00kr.     1.204.999,00kr.     kr. 1.226.688.

441.849,94kr.        446.252,26            ? ?

720.913,06kr.        737.440,74kr.        

549388 559277 569344

-171.525,06kr.       -178.163,74kr.       



2019 2020

1.248.769,00kr.     1.271.247,00kr.     

? ?



2017 2018 2019 2020

Kr. Kr. Kr. Kr.

Hjørring Kommune 7.231.158 7.372.165 7.515.922 7.662.483

Frederikshavn Kommune 1.204.999 1.226.688 1.248.769 1.271.247

I alt 8.436.157 8.598.853 8.764.691 8.933.730
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FORSLAG TIL EGNSTEATERAFTALE

                                   

1

Indledning: Egnsteateraftale for Vendsyssel Teater

Forslaget til egnsteateraftalen er udarbejdet efter Kulturstyrelsen anbefalinger for såvidt angår krav om ind-

hold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Forslaget til egnsteateraftale er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse om egnsteater som trådte i 

kraft 1. juli 2014 (BEK 759 af 24/06/2014). 

  

Materiale vedlagt aftaleudkast

Til brug for behandlingen af forslaget til egnsteateraftalen vedlægges følgende materiale til brug for Kultur-

styrelsens og Statens Kunstfonds behandling:

1. Teatrets driftsbudget i aftaleperioden (materiale fra VT)

2. Teatrets strategiplan i aftaleperioden (materiale fra VT)

3. Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter i aftaleperioden (materiale fra VT)

4. Teatrets organisationsplan (materiale fra VT)

5. Oplysninger om bestyrelse, ledelse, administration og medarbejdere (materiale fra VT)

6. Teatrets gældende vedtægter

7. Beskrivelse af teatrets fysiske rammer

8. Huslejekontrakt
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Egnsteateraftale vedr. Vendsyssel Teater

___________________________________________________

1. Aftaleparter

Vendsyssel Teater (herefter kaldt teatret) og Hjørring og Frederikshavn Kommuner (herefter kaldt kommu-

nerne)

2. Aftaleperiode

01.01.2017 – 31.12.2020

3. Lovgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende

bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

4. Aftalens formål og status

Formålet med egnsteateraftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for 

dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed.

Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, som hviler på lov-

grundlaget samt de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens ind-

gåelse.

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, 

der politisk og økonomisk gives herfor.

Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag kan give anled-

ning til en genforhandling af aftalen mellem aftaleparterne. En eventuel genforhandling af aftalen giver ikke 

mulighed for en ændring af det årlige refusionsgrundlag fra staten i aftaleperioden.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler m.v. skal følges, med mindre der er tilve-

jebragt hjemmel til fravigelse.

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand.

5. Egnsteatrets formål

Vendsyssel Teater er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum 2 

nye scenekunstforestillinger årligt.
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Vendsyssel Teater udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen og aktiviteterne er primært 

henhørende i Vendsyssel Teater- og Oplevelseshuset i Hjørring. Der gennemføres desuden aktiviteter i Fre-

derikshavn Kommune.

Vendsyssel Teaters virksomhed er primært stationær i tilskudskommunerne. Turnevirksomhed kan indgå i 

egnsteatrets virksomhed. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre.

Vendsyssel Teater kan bidrage til at udvikle scenekunsten i Hjørring og Frederikshavn kommuner samt i regi-

onens øvrige kulturaktiviteter under forudsætning af, at aktiviteterne ligger i umiddelbar tilknytning til teat-

rets primære opgave.

Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. 

Formål i øvrigt er jf. teatrets vedtægter:

 at producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau for et bredt publikum.

 at søge samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen.

 Udbyde forestillinger i regionen, men kan også udbyde turnéforestillinger i det øvrige land.

 at udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, øvrige undervisningsinstitutioner og 

andre.

6. Strategi og delmål

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 01.01.2017 – 31.12.2020 at  udvikle teatret som sce-

nekunstnerisk institution i kommunerne. Med særlig fokus på ny nordisk dramatik blandet med klassikere vil 

teatret i perioden levere varieret underholdning med både cash cows og eksperimenterende forestillinger og 

dermed sikre teatrets centrale placering i feltet af professionelle egnsteatre i Danmark.

Da teatret med indgåelse af denne aftale samtidig flytter ind i et helt nybygget teater med nye muligheder, 

vil perioden bære præg af nyudvikling og nye tiltage inden for alle teatrets kerneydelser. Der arbejdes såle-
des på udvikling af den kunstneriske organisation med blandt andet styrkelse af dramaturgiatet for herigen-

nem at sikre et endnu højere og mere alsidigt kunstnerisk niveau.

Desuden har teatret i perioden særlig opmærksomhed på udvikling at talenter inden for scenekunst via fast-

holdelse og udbygning af de ungdomsrelaterede tiltag som Teater Talent Vendsyssel og 12 A. Endelig vil teat-

ret som konsekvens af de nye rammer have særlig fokus på udviklingsaktiviteter, der kan tiltrække et større 

og mere varieret publikum.

Med udgangspunkt i teatrets formål er der mellem teatret og kommunerne aftalt følgende delmål: 

 Vendsyssel Teater skal producere/co-producere professionelle teaterforestillinger for børn, unge og 

voksne i form af mindst 1 børne-/ungdomsforestilling samt ca. 3 - 4 voksenforestillinger pr. sæson, 

heraf mindst to selvstændige egenproduktioner. Antallet af produktioner afhænger af omfan-

get/størrelsen af de enkelte produktioner – herunder skuespillerforbrug, scenografi, rettigheder m.v., 

idet der kan være tale om færre men større produktioner. Udvalgte egenproduktioner udbydes som tur-

néforestillinger.

 Vendsyssel Teater skal tilbyde børn og unge undervisning indenfor drama – eventuelt i samarbejde med 

kulturskoler. Som en del af arbejdet med børn og unge skal teatret i særlig grad fremme talentudvikling 
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med tilknytning til scenekunsten. Aktiviteten skal altid have afsæt i teatrets specifikke professionelle 

scenekunst-kompetencer og involvere egnsteatrets professionelle scenekunstnere. For at fremme børns 

møde med kunsten skal der desuden tilbydes abonnementsordninger for børneinstitutioner i tilskuds-

kommunerne.

 Vendsyssel Teater skal tilbyde mindst to årlige arrangementer i regi af Kulturalliancen, eksempelvis i 

form af samarbejde om talentudvikling, scenekunst i nye rammer eller tværkulturelle arrangementer. Ar-

rangementer planlægges i samarbejde med foreninger eller institutioner i Frederikshavn og Hjørring 

Kommuner. 

 Vendsyssel Teater skal fungere som kulturambassadør for hele Vendsyssel, hvilket omfatter, at teatret i 

relevant omfang skal medvirke i forbindelse med større lokale kulturbegivenheder og tage initiativ til an-

dre kulturelle arrangementer, der er naturlige supplementer til den egentlige teatervirksomhed. Aktivi-

teterne forventes at ske i samspil med blandt andet erhvervsliv og kommuner.

 Vendsyssel Teater skal hver sæson udbyde et antal gæstespil.

7. Lokaler og husleje

Teatret har hjemsted i Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus, Asylgade 6, 9800 Hjørring som også er fast spil-

lested for teatret. 

Lejemålet omfatter lokaler til administration, prøvesal, værksteder, depoter, foyer, teatersale mv. For hele 

lejemålet svarer teatret en årlig leje på 1.325.000 kr. (i 2015 P/L-niveau). 

8. Økonomi

Driften finansieres af teatrets egne indtægter og af driftstilskud fra kommunerne. 

Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud kan ikke udløse statsrefusion.

Det kommunale tilskud udbetales halvårligt (eller kvartalsvist) forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut. 

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb:

2017 2018 2019 2020

Kr. Kr. Kr. Kr.

Hjørring Kommune 7.231.158 7.372.165 7.515.922 7.662.483

Frederikshavn Kommune 1.204.999 1.226.688 1.248.769 1.271.247

I alt 8.436.157 8.598.853 8.764.691 8.933.730

[**Vendsyssel teater modtager endvidere et særligt statsligt tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsens be-

regning af det årlige særlige statslige tilskud til Vendsyssel Teater tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra 

2006. For 2016 er tilskuddet 1.984.409 kr. Statstilskuddet udmeldes årligt ud fra en forholdsvis fordeling af 

rammen afsat på de årlige finanslove. Det faktiske tilskud udmeldes dermed, når den årlige finanslov er ved-

taget. Tilskuddet udbetales til teatret i kvartalsvise rater forud.]
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9. Vedtægter

Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal godkendes 

af teatrets bestyrelse og af kommunerne.

10. Ledelse og organisation

Teatrets bestyrelse ansætter og afskediger teaterledelsen. 

Kommunernes kontakt til teatret er By, Kultur og Erhverv ved Hjørring Kommune samt Fritids- og Kulturfor-

valtningen ved Frederikshavn Kommune.

Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uaf-

hængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 

2 i lov om scenekunst.

11. Budget, aktivitetsplan, årsregnskab, årsberetning og tilsyn

Teatrets budget- og regnskabsår går fra 01.07 til 30.06.

Teatret udarbejder årligt et budget og en aktivitetsplan.

Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt som i forhold 

til kommunerne og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til orientering til kommunerne

efter godkendelse i bestyrelsen senest den 30.09 hvert år.

Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, 

publikumsforventninger, ansættelser mv.

Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle, kvalitative 

og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner.

Revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes 

senest den 01.10 til godkendelse i kommunerne efter godkendelse i bestyrelsen. Kommunerne indsender 

det af kommunerne skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest den 30.11, så fristen på fem må-

neder efter regnskabsårets afslutning overholdes.

Årsregnskabet skal:

 følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks,

 revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor,

 på en overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status,

 udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og

 opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal revisor påse, at teatrets udgifter til husleje overholder 

bestemmelserne i den til enhver tid gældende egnsteaterbekendtgørelse – samt indhente en redegørelse fra 

teatret om, hvordan huslejen er finansieret, hvis den overstiger 15 % af det samlede offentlige tilskud.
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Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen 

for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er 

opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde økonomiske nøgletal samt opgørelse over antal forestillinger, ar-

rangementer, besøgende mv. Opstillingen skal følge skabelon udarbejdet af Kulturstyrelsen (skabelonen

hentes på www.kulturstyrelsen.dk).

Vendsyssel Teater er underlagt tilsyn fra Hjørring Kommune, som er den offentlige hovedtilskudsyder.

12. Åbenhed og gennemsigtighed

Vendsyssel Teater kommunikerer åbent om sin virksomhed som egnsteater. Det sker blandt andet ved at 

egnsteateraftale, vedtægter, årsrapporter, aktivitetsplan, oplysninger om bestyrelse og daglig ledelse, evt. 

evaluering m.v. er tilgængeligt på teatrets hjemmeside. 

13. Aftaleændring, genforhandling og ophør

Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne 

ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre offentlige myndighe-

der.

Egnsteateraftalen udløber den 31.12.2020, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i 

efteråret 2018 optages forhandling mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, 

at forhandlingerne herom skal afsluttes senest 01.03.2019. Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af 

aftalen i hænde senest den 01.04.2019.

I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes i henhold til vedtægterne. 

14. Evaluering

I tilfælde af at Statens Kunstfond, jf. § 19 i bekendtgørelse om egnsteatre, beslutter at iværksætte en evalue-

ring af Vendsyssel Teater, skal teatret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af 

Statens Kunstfond. Evalueringen finansieres af Statens Kunstfond.

Dato og underskrift

Vendsyssel Teater                    Hjørring Kommune Frederikshavn Kommune

http://www.kulturstyrelsen.dk/
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Notat

Udkast til revideret Integrationspolitik

Dato: 21. marts 2016

Integrationspolitikken

Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for 

udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune.Vi vil i samarbejde med vores 

tilflyttere arbejde for, at de kan:

 komme i arbejde eller uddannelse

 lære dansk 

 blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan 

selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget 

l iv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil 

vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund

Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik, 

efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det 

tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske 

borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn 

kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det 

nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre 

tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og 

samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at 

opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Definitioner

Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge, 

arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov 

om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige 

lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som 

arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.

Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:

1229016

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen
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 Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende 

politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af 

integrationsindsatsen.

 Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og 

samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 

fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

 Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et 

dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

 Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er 

kommunenshandlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende 

og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem 

beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og 

fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 

deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, 

arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt. 

 at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.

 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens 

integrationsindsats.

 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 

enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og 

antiradikalisering

 at den kommunale indsats kan forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter.
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Service- og kvalitetsmål

Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående 

områder:

 Bolig og Bosætning 

 Modtagelse af nye borgere

 Beskæftigelse

 Ansættelsespolitik

 Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

 Børn og unge

 Førskolebørn (0 - 6 år)

 Skole og fritid

 Ungdomsuddannelse – UU

 SSP-samarbejdet

 Kultur og Fritid

 Sundhed, handicap og socialpsykiatri

 Ældre

 Samarbejdet med lokal- og civilsamfund

 Integrationsplan

Bolig og bosætning

En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.

Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge 

sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers 

almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole 

og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor 

elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter 

integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en 

række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af 

bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet 

på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund. 

Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem 

adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre 

hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at 

understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at 

boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber 

samt via private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle 

økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 

Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på 

behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 

overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og 

arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i

udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:

 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,

som fritidsliv.

 Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at 

der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med 

modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig 

offentlig transport dertil.

 Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi, 

der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget 

integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere

Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund. 

Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en 

overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket 

integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:

 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes 

aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

 Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for relevante rettigheder og pligter i 

Danmark og i Frederikshavn kommune.

 Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.

 Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, -

herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og 

fritidstilbud og foreninger.

 Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 

forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse

 Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 

med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

 Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerenspersonlige ressourcer samt 

faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

 Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 

særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog 

og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 

vellykket integration.

Beskæftigelse

Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere 

beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne 

beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og 

indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:

 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med 

dansk baggrund.

 Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 

højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 

indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og 

kompetencer.

 Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 

arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 

uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 

jobåbninger. 

 Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være 

kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder 

og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 

Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 

arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske 

minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig 

organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i 

positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen.
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 Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige 

arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere 

med problemer udover ledighed. 

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk 

kultur og samfundsforhold for derigennem at lære dansk sprog og kultur. Dette er 

vigtige forudsætninger for at fungere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne 

og på arbejdspladsen.Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og 

hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som 

grundlag for undervisning i dansksprog og dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:

 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig 

dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

 Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 

beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 

Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende 

har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til 

livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer 

og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare 

udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af 

afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.

Service- og kvalitetsmål:

 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, 

så de får en viden og forståelse af tilbuddenesindhold, og hvad det vil sige at 

være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

 Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal 

tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale 

problemstillinger. 

Førskolebørn (0 - 6 år) 

Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i 

dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere 

sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler 

for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i 

dagtilbuddenes hverdag,på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til 

familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og 

inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i 

børnegruppens dagligdag.

Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler 

tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn 

med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres 

til og motiveres for denne løsning.

 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have 

behov for sprogstimulering, med henblik på at afdække behovet for støtte til 

barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid

(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af

organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj 

2016)

Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for 

videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og 

inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn 

Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte 

pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og 

sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:

 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk 

sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

 Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger 

for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med 

henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som 

andetsprog. 

 De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 

undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes 

almindelige undervisning.

 Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for 

indplacering i den lokale distriktsskole.
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 Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 

folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

 Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til 

et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU

Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en 

ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede 

unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:

 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en 

erhvervsuddannelse.

 Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 

behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel 

mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således 

også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt 

indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske 

kammerater.

 Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af 

tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 

som betinger en særligt målrettet indsats.

 Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 

koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 

Kultur og fritid

Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det 

frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og 

kvalitet - og hvor der er plads til alle.Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at 

spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på 

lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale 

netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.
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Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

 Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og 

indvandrere om foreningslivets mange tilbud.

 Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og 

indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information 

og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

 Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 

m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller 

lave arrangementer.

 Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige 

kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører

 Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri

Et af Frederikshavn Kommunesmål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social 

ulighed i forhold til borgernes sundhed.Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er

sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor 

udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering 

ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc. 

tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

 Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med 

integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund.

 Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 

kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med 

handicap og deres familier. 

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i 

det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 

værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp givestil borgere, der ikke 

længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den 

enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne 

opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i 

indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og 

information om tilbud til ældre i kommunen.

 Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som 

barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den 

almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet

Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og 

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt 

på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til 

at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 

bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan

Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –

der skal fungere som kommunensplan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og 

kvalitetsmål indfries. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 

målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

 tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de 

integrationspolitiske mål

 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Oplæg til organisering af 

Integration i en 

netværksorganisering.docx

Dokument Titel: Oplæg til organisering af 

Integration i en 

netværksorganisering

Dokument ID: 1291150



Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering Dato: 31.marts 2016

Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels 

politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale 

integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og 

handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.

Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder 

integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal 

være kendt i organisationen.

Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.

Der ønskes etableret en netværksbaseret organisering, hvor nøglepersoner på de 

enkelte områder dels mødes fysisk efter en mødeplan og dels har virtuel kontakt via 

særlige grupper på Yammer eller Letdialog.

Grupperne skal faciliteres løbende og der skal være en netværksadministrator.

Der foreslås følgende niveauer:

Styregruppe 

Hvem: Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU + 

BUU

Mål: Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og 

organisationen

Indhold: Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte: At integrationspolitikken efterleves 

Eksterne/

Civilsamfund

Styregruppe

Lederforum

Frontpersonale
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Kommissorium for styregruppen

For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i 

integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som 

den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for 

integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og 

centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.

Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens 

mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede 

integrationsplan. 

Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på 

integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk 

vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling 

mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik. 

Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de 

respektive politiske udvalgs beslutning.

Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et 

samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Koordinerende Lederforum

Hvem: Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC, 

Familieafdeling, Skole- og børneområdet, 

Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål: Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og 

målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold: Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. 

Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående 

opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til 

styregruppe. 

Udbytte: At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret 

indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Frontpersonale

Hvem: Alle medarbejdere der har berøring med integration

Mål: At bibringe organisationen viden og dermed handlingskraft ud 

fra et fælles grundlag 
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Indhold: Sikre at handlingsplanen er kendt for alle og ansvaret entydigt 

placeret i organisationen

Udbytte: Sammenhængskraft i handlingerne og sikre at opgaverne 

placeres og løses det rette sted

Eksterne/civilsamfundet

Hvem: Sprogskole og andre leverandører, Venligboerne, Røde Kors, 

foreninger (FUF), politi, arbejdsgivere, faglige organisationer 

etc.

Mål: At sikre et fælles udgangspunkt for den samlede integration 

af nydanskere

Indhold: Temabaseret

Udbytte: Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for 

samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,51

Februar 6,52 5,72 6,68 7,64

Marts 4,81 6,04 6,94 5,91

April 4,17 4,73 4,85

Maj 4,22 4,71 4,37

Juni 4,22 4,44 4,6

Juli 3,43 3,75 3,45

August 3,88 4,48 4,22

September 5,12 5,91 5,57

Oktober 5,06 5,6 5,77

November 5,73 6,2 6,49

December 5,25 5,43 5,7

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,66

Sagsnummer: 

Forfatter:

Karina Juul Sundvall

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts

2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr. 
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom. 8,35 4,62 4,36 4,04 4,61 5,43 6,86 7,53 7,99 5,61 6,23 8,04 5,26 6,04

Økonomi og Personale 2,79 2,11 0,82 1,26 0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 3,78 1,83

Park og Vej. 6,95 3,21 3,25 4,48 3,82 4,89 6,05 4,16 4,63 4,30 2,81 3,72 2,74 4,24

Teknik og Miljø 3,97 3,84 3,87 6,19 4,12 3,19 3,54 3,46 5,48 2,90 2,91 4,81 2,40 3,90

Udvikling og 

Erhvervssekretariatet

2,98 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,97 0,00 1,44 1,24 1,11 0,00 0,33 0,68

Familie 3,19 1,97 2,55 4,04 2,76 3,83 5,40 5,89 5,43 5,01 6,13 7,74 5,06 4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Børn og Skole 6,67 4,71 4,10 4,29 2,51 4,37 6,01 5,78 6,64 5,72 6,66 7,56 6,18 5,54

Arbejdsmarked 7,33 3,36 3,63 3,87 2,38 2,25 4,41 5,80 6,10 4,17 6,55 7,32 4,38 4,75

Bibliotek og Borgerservice 5,99 4,14 1,59 2,93 2,21 2,34 4,09 5,42 4,45 3,60 5,30 6,19 5,10 4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Ungeenhed 6,74 5,31 5,67 6,66 4,69 3,00 5,56 5,66 8,34 7,50 6,81 9,27 7,37 6,28

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi

3,52 1,14 1,09 2,06 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,40 3,78 5,14 2,34

Sundhed og Pleje 7,40 5,53 5,24 5,25 4,04 4,76 6,08 6,24 6,76 6,76 7,47 7,95 6,81 6,14

Ledelsessekretariat 0,69 0,70 0,00 0,00 0,00 0,82 1,95 1,39 0,00 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20

Social- og 

Sundhedsmyndighed

4,57 2,66 2,67 2,00 2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,18 2,95 3,28 3,28

Handicap og Psykiatri 9,39 7,03 5,49 4,59 3,90 5,16 5,93 7,75 8,98 7,45 7,78 10,83 6,77 6,96
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