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1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene - høringssvar
Sags ID: EMN-2016-00463
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
På møde den 4. maj besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende budgetforslag for
udvalgets område i høring i områdets relevante MED organer.
Høringsfristen udløber den 7. juni kl. 15.30 og høringssvar for de berettigede
høringsparter fremlægges for udvalget i mødet, og vedlægges herefter referatet.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter
de indkomne høringssvar til budgetforslaget for 2017.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indkomne høringssvar blev drøftet. Budgetforslag fremsendes til Økonomiudvalget.

Budgetforslag 2017 - 2020 Kultur- og Fritidsudvalget
Nr
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
KFU
I alt

Beskrivelse
(1.000
kr.)
Produktivitetsstigning på stadion og idrætsanlæg
Rammereduktion på Folkeoplysningsområdet
Demografiregulering
Rammereduktion på 1,5% på udvalgte kommunale omr.
Tidsbestilling på pas og kørekort ekspeditioner
Selvbetjent fotoautomat til ansøgning om pas og kørekort
Optimering af kommunes kørselsordninger
Rammebesparelse centerdrift Bibliotek og Borgerservice
Rammereduktioner minus CBB
Filmmaskinen 2017-2019

Finansiering
Pixlart
Etablering af åbent bibliotek i Østervrå
I alt
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Drift
Drift
Anlæg
Dok.nr. 2017
2018
2017
1303585
303
303
1303438 1.100 1.100
1306582
174
365
1308207
222
222
1307773
50
50
1307770
100
100
1314297
530
530
1314300
300
300
100
100
1306743
-700
-700
2.179 2.370

1303438
1314302

-200
-300
-500
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Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag





Budgetforslag KFU 04052016 - til høring (1328975 - EMN-2016-00463)
KFU Høringssvar fra CenterMED Kultur og Fritid (1335930 - EMN-201600463)
Høringssvar fra MED-udvalget i CBB til KFU budgetforslag til budget 2017
(1335931 - EMN-2016-00463)
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2 (Åben) Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets
område
Sags ID: EMN-2015-50160
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR
Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget
budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er
budget, forbrug og andre budgetforudsætninger gennemregnet.
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et
skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en redegørelse (se
bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige
afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 210,7 mio. kr. og det forventede
regnskabsresultat pr. 30. april 2016 er et underskud på 0,1 mio. kr. på udvalgets
driftsramme, og et overskud på 0,6 mio. kr. på anlægsrammen.

Indstilling
Børne-, kultur-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at:
1. Kultur- og Fritidsudvalget tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning.
2. Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1.– 2: Indstillingen godkendes.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

3. KFU Samlede bemærkninger - budgetopfølgning pr. 30.04.2016 (1317499
- EMN-2015-50160)
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3 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber for museer, der modtager
statstilskud
Sags ID: EMN-2016-01284
Sagsbehandler:

Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2015 for Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands
Kystmuseum til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
1. Skagens Kunstmuseer 2015
2. Nordjyllands Kystmuseum 2015
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en
egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
Konklusion på regnskaberne kan ses i de indledende bemærkninger, der er udarbejdet af
Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseums revisionsselskaber, som er henholdsvis
BDO og Beierholm.
Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et driftstilskud
til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet har fået fra
kommunen eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på Finansloven.
Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af Regnskabet for Skagens Museum og
Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.
1. Skagens Museum
Skagens Museum har i regnskabsåret 2015 et overskud på 33.439.748 kr. deraf
hensættes 33.234.610 kr., hvorefter resultatet er et overskud på 205.138 kr. Museet
har en egenkapital på 19.487.796 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015
udgjorde 3.591.695 kr.
2. Nordjyllands Kystmuseum
Nordjyllands Kystmuseum har i regnskabsåret 2015 et overskud på 487.637 kr.
Museet har en egenkapital på 19.192.343 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud i
2015 udgjorde i alt 6.740.992 kr.
Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
behandler de revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis Skagens Museum og
Nordjyllands Kystmuseum.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendes.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag




Skagens Kunstmuseer - Årsrapport 2015 (1324791 - EMN-201601284)
Kystmuseet 2015 Årsregnskab (1324815 - EMN-2016-01284)

Kultur- og Fritidsudvalget - 08-06-2016 16:00

Side 7 af 34

4 (Åben) Godkendelse af årsrapport 2015 - Fonden Arena Nord - Det
Musiske Hus, regionalt spillested
Sags ID: EMN-2016-01284
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2015 for Fonden Arena Nord, hvor det Musiske Hus,
regionalt spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en
egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. En
sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet
af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt
regnskabspraksis).
Fonden Arena Nord
Fonden Arena havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 1.550.583 kr. Fonden Arena
Nord havde ved årets udgang en egenkapital på 5.316.399 kr.
Tilskud fra Frederikshavn kommune i 2015 udgjorde 3.013.764 kr.
Det Musiske Hus – regionalt spillested
Regnskabsresultatet for 2015 vedrørende Det Musiske Hus – regionalt spillested var et
overskud på 1.896.790 kr.
Der er i 2015 tilført 2.411.012 kr. til Det Musiske Hus- regionalt spillested af overført
driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
behandler regnskabet.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendes.
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Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

3. Årsrapport 2015 - Det Musiske Hus (1327483 - EMN-2016-01284)
4. (Lukket bilag)
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5 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2015 - Kultur- og Fritidsudvalgets
område
Sags ID: EMN-2016-01284
Sagsbehandler:

Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kulturog Fritidsudvalget.
Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:


Frederikshavn Kunstmuseum



Frederikshavn Teaterforening



Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion



Ålbæk Kulturhus



Ålbæk Idrætsforening



Sæby Svømmebad



Ålbæk Idrætscenter



Frederikshavn Forenede Firmaklubber FFI fodbold



Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn



Laterna Nordica



Østervrå Idræts- og Kulturcenter



Sæby Fritidscenter

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en
egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
En konklusion af de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger, der er
udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt
regnskabspraksis).


Frederikshavn Kunstmuseum
Frederikshavn Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 15.316
kr. Frederikshavn Kunstmuseum havde ved årets udgang en egenkapital på
214.524 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 i alt 745.557 kr.



Frederikshavn Teaterforening
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Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 7.627
kr. Teaterforeningen havde ved årets udgang en egenkapital på 199.451 kr.
Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 128.750 kr.


Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion
Fonden Skagen Stadion havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 91.601 kr.,
deraf hensættes 38.819 kr. til anlæg, hvorefter resultatet er et overskud på
52.782 kr. Fonden Skagen Stadion havde ved årets udgang en egenkapital på
2.488.533 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 1.572.755
kr.



Ålbæk Kulturhus
Ålbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2015 et underskud på 77.051 kr. Ålbæk
Kulturhus havde ved årets udgang en egenkapital på 843.080 kr., driftstilskud fra
Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 109.106 kr.



Ålbæk Idrætsforening
Ålbæk Idrætsforening havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 3.422,49 kr.
Idrætsforeningen havde ved årets udgang en egenkapital på 5.068,74 kr.
Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 287.529 kr.



Fonden Sæby Svømmebad
Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2015 et underskud på
1.057.089 kr. Svømmebadet havde ved årets udgang en egenkapital på
39.629.138 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde
3.428.337 kr.



Ålbæk Idrætscenter
Ålbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 112.406 kr.
Idrætscenteret havde ved årets udgang en egenkapital på 3.289.505 kr.
Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 1.778.164 kr.



Frederikshavn Forenede Idrætsklubber FFI
FFI fodbold havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 40.036 kr. FFI fodbold
havde ved årets udgang en egenkapital på 344.626 kr. Driftstilskud fra
Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 259.014 kr.



Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2015 et underskud på 508,54 kr.
Lystfiskerforeningen havde ved årets udgang en egenkapital på 312.281 kr.
Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 36.000 kr.



Laterna Nordica
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Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 22.664 kr. Ved årets
udgang havde de en egenkapital på 156.250 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn
Kommune i 2015 udgjorde 90.000 kr.


Østervrå Idræts- og Kulturcenter
Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2015 et overskud på
70.771 kr. Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde ved årets udgang en
egenkapital på 16.635.692 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2015
udgjorde 1.476.618 kr.



Sæby Fritidscenter
Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 378.570 kr. Ved
årets udgang havde Fritidscentret en egenkapital på 2.783.743 kr. Driftstilskud fra
Frederikshavn Kommune i 2015 udgjorde 557.213 kr.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
behandler de indsendte regnskaber.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Regnskaberne godkendes.
Udvalget ønsker fremadrettet, at revisionen godkender, at det kommunale tilskud ikke er
brugt på cafeteria og øvrige kommercielle formål.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

3. Beretning 2015 Frederikshavn Kunstmuseum (1324790 - EMN-201601284)
4. Årsregnskab 2015 Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum
(1324789 - EMN-2016-01284)
5. Årsregnskab 2015 - Frederikshavn Teaterforening (1324786 - EMN2016-01284)
6. Årsregnskab 2015 - Skagen Stadion (1324808 - EMN-2016-01284)
7. Årsrapport 2015 - Aalbæk Kulturhus (1327493 - EMN-2016-01284)
8. Årsrapport 2015 - Aalbæk Idrætsforening (1327522 - EMN-201601284)
9. (Lukket bilag)
10. Årsrapport 2015 - Ålbæk Idrætscenter (1324821 - EMN-2016-01284)
11. Årsrapport 2015 - Frederikshavn Forenede Idrætsklubber FFI
(1324782 - EMN-2016-01284)
12. Årsrapport 2015 - Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
(1324781 - EMN-2016-01284)
13. Årsrapport 2015 Laterna Nordica (1324838 - EMN-2016-01284)
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14. Årsrapport 2015 - Østervrå Idræts- og Kulturcenter (1324784 - EMN2016-01284)
15. Årsrapport 2015 - Sæby Fritidscenter (1326391 - EMN-2016-01284)
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6 (Åben) Økonomisk afrapportering for 1. kvartal 2016 fra Skagen Kultur- og
Fritidscenter
Sags ID: EMN-2013-00759
Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 27. juni 2012, at Skagen Kultur- og Fritidscenter skulle under et
skærpet økonomisk tilsyn. Det indebærer, at der sendes kvartalsvise økonomiske
afrapporteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.
I afrapporteringen pr. 31. marts 2016 ses et foreløbigt underskud på 326.932 kr. mod et
budgetteret underskud på 88.000 kr. Det foreløbige resultat er 238.932 kr. dårligere end
budgetteret. Ud fra Skagen Kultur og Fritidscenters forventning om antal af lejrskoler og
træningslejre bliver højere end sidste år forventer de, at det budgetterede overskud på
71.000 kr. i 2016 opnås.
Ifølge Skagen Kultur og Fritidscenter skyldes det dårligere resultatet at der har været
større vedligeholdelsesudgifter, lukning af svømmehallen i uge 4 på grund af udskiftning
af hovedpumpe, lavere omsætning og salg af timer i alle tre afdelinger samt højere
energiudgifter på grund af defekt føler.
Trækket på kassekreditten udgør 29.000 kr. pr. 31. marts 2016 mod budgetteret
indestående på 160.000 kr. Resultatet er 189.000 kr. dårligere end budgetteret. Skagen
Kultur og Fritidscenter forventer ikke, at der bliver likviditetsproblemer i resten af 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
SKFC’s økonomiske afrapportering til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - 08-06-2016 16:00

Side 14 af 34




(Lukket bilag)
(Lukket bilag)
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7 (Åben) Skagen Kultur- og Fritidscenter, regnskab 2015 samt fornyet
ansøgning
Sags ID: EMN-2015-01525
Sagsbehandler:

Dorthe Sevelsted Iversen
Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BYR
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 13. april 2016 behandlingen af punktet
vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenters regnskab for 2015 samt behandling af
ansøgning. Skagen Kultur og Fritidscenter (herefter SKFC) har i nu indsendt fornyet
ansøgning samt energivurdering af ansøgningens nævnte tiltag til forvaltningen, hvorefter
sagen genfremstilles.
SKFC har fremsendt regnskab for 2015 til Frederikhavn Kommunes godkendelse samt
ansøgning om optagelse af et energilån til brug for energibesparende aktiviteter,
herunder nødvendige udskiftninger af pumpesystemet i svømmehallen jf. bestemmelser
vedrørende vandkvaliteten, der træder i kraft 1. juli 2017.
Det fremsendte regnskab fra SKFC er gennemlæst af Center for Økonomi og Personale;
der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision
af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion
om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets
indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters
revisionsselskab BDO.
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 et samlet overskud på
77.295 kr., hvilket er 74.295 kr. bedre end det budgetterede overskud på 3.000 kr.
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2015 en egenkapital på 1.295.544
kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2015 udgjorde 4.903.753,75 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet 2. marts 2016, i forbindelse med det
skærpede tilsyn med SKFC, en revisionsrapport udarbejdet af BDO, hvoraf det fremgår,
at SKFC er veldrevet indenfor de givne rammer og det besluttede serviceniveau.
Samtidig fastslår rapporten, at det kommunale tilskud givet til SKFC alene anvendes til de
anerkendelsesværdige kommunale aktiviteter.
Frederikshavn Kommune kan på denne baggrund konstatere, at SKFC i de seneste tre
regnskabsår har overholdt budgettet og haft overskud. Samtidigt giver Frederikshavn
Kommune et stort årligt tilskud samt garanterer for så store lånbeløb, at det er skønnes
nødvendigt fortsat at have fokus på økonomien i SKFC. Administrationen foreslår derfor,
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at Frederikshavn Kommune og SKFC fortsat skal være i tæt dialog med hinanden om
drift, regnskab, budget og budgetopfølgning i SKFC, dog ikke som skærpet tilsyn med
kvartalsvis afrapportering.
Under arbejdet med udarbejdelsen af revisionsrapporten om driften af SKFC blev
Frederikshavn Kommune gjort opmærksom på, at SKFC stod overfor en række
nødvendige udgifter til renovering af svømmehallens vandpumpesystem. Udgiftens
endelige størrelse var ikke kendt, da rapporten blev udarbejdet, og det blev aftalt med
SKFC, at man efterfølgende måtte fremsende løsningsforslag til Frederikshavn
Kommune.
SKFC har nu fremsendt materiale til behandling af udfordringen. Udskiftningen af
pumpesystemet ville blive nødvendig som almindeligt vedligehold, men skærpede lovkrav
til vandkvalitet og –udskiftning betyder, at der er behov for mere end bare vedligeholdelse
af den eksisterende pumpe. Af vedligeholdelsesplanen fremgår, at en del af
energiforbedringerne yderligere vil give en forbedret brugeroplevelse og øge
anvendelsesmulighederne pga. muligheden for at indstille og variere vandtemperaturerne
i bassinerne.
SKFC har fået Jysk Svømmebads Teknik A/S til at give et tilbud på den nødvendige
udskiftning. Dette, samt tilbud på yderligere energibesparende tiltag, er nu sammen med
energimærke og energivurdering foretaget af Brix og Kamp A/S fremsendt til
Frederikshavn Kommune som en ansøgning om kommunegaranti for et energilån i
Kommunekredit på i alt 7,185 mio. kr. fordelt på nedenstående elementer:
Indsats

Rentabilitet

Tilbagebetal
ingstid

Vandbehandlingsanlæg

Ikke angivet
– lovpligtig
indsats

Ikke angivet

5.000.000
kr.

Nej – undtaget
hovedpumpen

Termotæpper til
afdækning af
bassiner

Rentabelt

Ikke angivet

240.000 kr.

Nej

Ny facade mod nord

Rentabelt

14,8-16 år

93.500 kr.

Ja

Ny facade mod syd

Rentabelt

27 år

591.000 kr.

Ja

Belysningsanlæg

Rentabelt

7,3-14,5 år

352.500 kr.

Ja

Vandløse urinaler

Rentabelt

7,8 år

30.000 kr.

Nej

Nye toiletter og
vandhaner

Rentabelt

3,4-5,7 år

89.000 kr.

Nej

Nye køleskabe

Rentabelt

7,9 år

28.000 kr.

Ja

Nye pumper og
varmerør til
idrætshallen

Rentabelt

2,9-12,4 år

60.000 kr.

Ja

Hulmursisolering

Rentabelt

13,9 år

247.500 kr.

Ja
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Renovering
omklædning, damer

Rentabelt

Under 1 år

16.500 kr.

Ja

Isolering af
varmeveksler

Rentabelt

15,7 år

5.500 kr.

Ja

Solceller

Rentabelt

13,4 år

432.000 kr.

Ja

Frederikshavn Kommunes revision har efter gennemlæsning af ansøgning,
energivurdering og energimærke vurderet, at dele af ansøgningens elementer vil kunne
give adgang til lånoptagelse, eller garanti for lån, der ikke belaster den kommunale
låneramme. Det gælder elementerne: Ny facade mod nord, ny facade mod syd,
belysningsanlæg, nye køleskabe, nye pumper og varmerør til idrætshallen,
hulmursisolering, renovering af omklædning, isolering af varmeveksler, solceller.
Der er derimod bemærkninger til elementerne i ansøgningen vedrørende
vandbehandlingsanlæg, termotæpper til afdækning af bassiner, vandløse urinaler samt
nye toiletter og vandhaner.
Vedrørende vandbehandlingsanlægget og termotæpper til afdækning vil den del, som
vedrører hovedpumpen, være direkte låneberettiget. Selve vandbehandlingsanlægget ser
revisionen umiddelbart ikke nogen lånemulighed for, og den energibesparelse, som vil
opnås ved udskiftning af anlægget samt etablering af termotæpper vil være en afledt
effekt, og er efter revisionens fremsendte opfattelse ikke omfattet af
lånebekendtgørelsen.
Når det kommer til investeringen i nye toiletter, vandhaner og køleskabe vil de ikke være
omfattet af låneadgangen, da det ikke vedrører energibesparelser, men udelukkede
besparelser på vand, hvor besparelser af denne karakter er ikke omfattet af låneadgang.
Information om evt. deponeringsforpligtigelse i forbindelse med lånoptagelse vil foreligge i
mødet.
Administrationen har forespurgt de øvrige svømmehaller i kommunen (Sæby,
Frederikshavn og Østervrå) om de forventer en lignende udgift til at imødekomme de
skærpede vandkvalitetskrav og anbefalet, at man fik faglig assistance til denne vurdering.
Tilbagemeldingen er, at svømmehallerne forventer at kunne imødekomme de skærpede
krav indenfor deres afsatte vedligeholdelsesmidler.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
1.
Godkender regnskab 2015 fra SKFC
2.
På baggrund af det indsendte regnskab samt BDO rapporten anbefaler
Økonomiudvalget at drøfte, om det skærpede tilsyn skal fortsætte eller ændre
det skærpede tilsyn til en fortsat tæt dialog med SKFC
3.
Drøfter og videresender SKFC’s ansøgning om kommunegaranti for lån til
Økonomiudvalgets og Byrådets behandling
Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
1. Godkendt.

2.– 3 sendes til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag








Årsrapport 2015 (1291900 - EMN-2015-01525)
(Lukket bilag)
160523-Energilån-ansøgning (1327852 - EMN-2015-01525)
160425-lån-SKFCBestyrelse-beslutning (1327851 - EMN-2015-01525)
13398 - Notat vedr. energioptimering af SKFC, d. 20160525 (1327848
- EMN-2015-01525)
13398 - Energimærke for Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19,
9990 Skagen (1327850 - EMN-2015-01525)

Kultur- og Fritidsudvalget - 08-06-2016 16:00

Side 19 af 34

8 (Åben) Behandling af virksomhedsplaner 2016
Sags ID: EMN-2016-01412
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at få udarbejdet virksomhedsplaner til brug
for udvikling i institutionerne på kultur- og fritidsområdet.
Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne
tilpasses og ændres i takt med institutionernes forsatte udvikling, og når de erklærede
mål opfyldes.
Center for Kultur og Fritid har den 30. marts 2016 fremsendt den politisk godkendte
skabelon til virksomhedsplaner til institutionerne på kultur- og fritidsområdet og bedt
dem om at udarbejde virksomhedsplaner for 2016.
Center for Kultur og Fritid har fremsendt skabelonen til i alt 23 institutioner på Kultur og
Fritidsområdet.
De fleste institutioner har valgt at følge den vejledende skabelon, men har i flere tilfælde
valgt at supplere materialet med øvrige emner eller anvendt årsberetninger som
virksomhedsplan.
Det bemærkes, at Musikskolen i Frederikshavn Kommune og Manegen i Sæby har fået
administrativ accept af, at de fremsender deres virksomhedsplan inden sommerferien.
De politiske fokusområder 2016
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 19. august 2015, at kultur- og
fritidsinstitutionerne skulle forholde sig til demografiudviklingen samt til evt. kommende
års faldende driftstilskud i virksomhedsplanerne for 2016.
Den gennemgående tilbagemelding fra institutionerne, er at de ikke oplever den store
forskydning i antal brugere eller besøgende, som kan tilskrives et fald i antal borgere eller
at vi bliver flere ældre og færre yngre borgere. Flere institutioner skriver dog, at
befolkningssammensætningen lokalt har ændret sig i de senere år. Det har konsekvens
for institutionernes udbud af fritidsaktivitetsmuligheder, som skal tilpasses den
nuværende situation.
Det anføres bredt, at et eventuelt fald i driftstilskuddet vil betyde, at institutionerne ikke
kan levere den høje service, som brugerne forventer og efterspørger. Ligeledes forventer
institutionerne, at de vil blive presset i forhold til driften og vedligeholdelse af deres
bygninger, hvis de kommer til at opleve et faldende driftstilskud.
Enkelte haller oplyser, at de kan godt kan acceptere et fald i tilskud, hvis reduktionen
bliver fordelt under hensyn til institutionernes nuværende størrelse af tilskud, og at der er
tale om en rammereduktion på halområdet.
Dialogværktøj
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Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et værktøj til dialog mellem kultur- og
fritidsinstitutionerne og Kultur- og Fritidsudvalget. Virksomhedsplanen kan bruges som
redskab til bl.a.





at koordinere indsatserne, så der arbejdes i samme retning,
at kunne måle og synliggøre effekten af indsatserne, så man kan se om
udviklingsmålene er nået,
at sikre den gode dialog mellem politikere og institutionerne
at skabe god serviceinformation til politikere, brugere og medarbejdere om den
enkelte virksomhed.

For at Kultur- og Fritidsudvalget kan opnå den forudsatte dialog med institutionerne
foreslår Center for Kultur og Fritid, at udvalget drøfter forskellige dialogformer til formålet.


ét fælles dialogmøde med institutionerne på kultur- og fritidsområdet med
udgangspunkt i de fremsendte virksomhedsplaner
Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere anvendt denne model i forbindelse med
budgetdialogmøde i juni 2015, hvor institutionerne kunne drøfte
virksomhedsplanerne med udvalget. Udfordringen har været at ikke alle
institutioner har deltaget og at der er andre punkter, som bliver behandlet på
budgetdialogmødet.

Fordelen ved, at indkalde til et fælles dialogmøde i efteråret med fokus på
virksomhedsplanerne, vil være at udvalget vil få mulighed for at komme i tættere dialog
med alle institutionerne omkring udviklingsmål og retning.


afholder to dialogmøder med henholdsvis kulturinstitutionerne og de
idrætsbasserede institutioner
Ved at indkalde til 2 dialogmøder, vil der være yderligere mulighed for tæt dialog
omkring virksomhedsplanerne i en mindre kreds af institutioner. Der vil desuden
være mulighed for at sætte en politisk retning og sætte mere specifikke
udviklingsmål i fællesskab.



Afholder tre dialogmøder med de institutioner som er placeret i de tre største byer
og deres opland
Ved at afholde dialogmøder i de 3 lokalområder åbnes der op for en meget tæt
dialog omkring de lokale udfordringer og muligheder i lokalsamfundet - og på
tværs idræts- og kulturinstitutionerne i området.

De politiske fokusområder 2017
Kultur- og Fritidsudvalget skal fastsætte de politiske pejlemærker for institutionerne, som
de skal arbejde med i 2017.
Center for Kultur og Fritid foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget sætter fokus på ét eller
flere af følgene tværgående indsatsområder:





Integration af flygtninge, indvandrere og migranter
Unge mellem 13-24 år
Samarbejde med institutioner på BUU-området
De selvorganiserede grupper

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget - 08-06-2016 16:00

Side 21 af 34





tager virksomhedsplanerne 2016 til efterretning
beslutter, hvilken dialogformer udvalget ønsker at gøre brug af
beslutter, hvilke(t) politisk fokusområde(r) institutionerne skal arbejde med i 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Genoptages på mødet i august med henblik på at fremsende individuel politisk respons.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag























Virksomhedsplan 2016 - Ålbæk Idrætscenter (1327423 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Skagen Stadion (1327403 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Frederikshavn Kunstmuseum (1326887 EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Iscenter Nord (1326728 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Aalbæk Kulturhus (1325463 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Frederikshavn Svømmebad (1325461 - EMN2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Arena Nord (1325459 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsprofil 2016 - Sæby Svømmebad (1325452 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Fonden Skagen Ridehus (1325392 - EMN2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Skagens Kunstmuseer (1325364 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Skagen Sportscenter (1325393 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Skagen Kultur og Fritidscenter (1325373 EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Ålbæk Stadion (1325350 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Nordjyllands Kystmuseum (1325405 - EMN2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Sæby Fritidscenter (1325356 - EMN-201601412)
Dybvadhallens virksomhedsplan 2016 (1325346 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsplaner 2016 - Kappelborg (1325400 - EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Frederikshavn Stadion (1325398 - EMN-201601412)
Virksomhedsplaner 2016 - Bannerslundhallen (1325409 - EMN-201601412)
Virksomhedsplan 2016 - Østervrå Idræts- og Kulturcenter (1325446 EMN-2016-01412)
Virksomhedsplan 2016 - Center for Bibliotek og Borgerservice
(1325403 - EMN-2016-01412)
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9 (Åben) Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og
Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00872
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Folkeoplysning
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Styrelsen i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) har udarbejdet forslag til
samarbejdsaftale mellem FUF og Frederikshavn Kommune, der er vedlagt sagen som
bilag 1.
Forslag til samarbejdsaftale er udarbejdet efter politisk ønske, der er fastlagt i
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”, som Frederikshavn Byråd
godkendte den 24. juni 2015.
FUF er paraplyorganisation for ungdomsforeningerne i Frederikshavn kommune og
varetager medlemsforeningernes interesser.
I samarbejdsaftalen beskriver FUF organisationens formål samt hvilke opgaver og
aktiviteter, som FUF varetager og igangsætter mod det årlige udbetalte driftstilskud fra
Frederikshavn Kommune på 100.000 kr.
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at FUF årligt udarbejder og indsender en
statusrapport for på samarbejdsaftalen samt regnskab til Frederikshavn Kommune.
Statusrapporten skal indeholde en beretning om det forgangne års arbejde i FUF.
Center for Kultur og Fritid anbefaler endvidere, at statusrapport samt godkendt regnskab
fremsendes til Frederikshavn Kommune senest den 1. maj med henblik på fremlæggelse
for Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde i juni måned.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget


drøfter det fremsendte forslag til samarbejdsaftale mellem Frederikshavn
Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune



beslutter, om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd årligt skal udarbejde en
statusrapport med beretning om organisationens aktiviteter til fremlægges for
udvalget i juni måned

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Genoptages.
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Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag




Samarbejdsaftale (1324360 - EMN-2016-00872)
FUF regnskab 2015 (1327962 - EMN-2016-00872)
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10 (Åben) Samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn
kommune og Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01404
Sagsbehandler: Uffe Borg
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune (Idrætssamvirket) har udarbejdet
forslag til samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket og Frederikshavn Kommune, der er
vedlagt sagen som bilag 1.
Idrætssamvirket er en sammenslutning af idrætsforeninger i Frederikshavn kommune
varetager medlemsforeningernes interesser.
Forslag til samarbejdsaftale er udarbejdet efter politisk ønske, der er fastlagt i
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune”, som Frederikshavn Byråd
godkendte den 24. juni 2015.
I samarbejdsaftalen beskriver Idrætssamvirket paraplyorganisationens formål, samt hvilke
opgaver og aktiviteter, som Idrætssamvirket varetager og igangsætter mod det årlige
udbetalte driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på 100.000 kr.
Center for Kultur og Fritid anbefaler, at Idrætssamvirket udarbejder en årlig statusrapport,
som nævnt under punktet årlig status i samarbejdsaftalen.
Center for Kultur og Fritid anbefaler endvidere, at statusrapport samt godkendt regnskab
fremsendes til Frederikshavn Kommune senest den 1. maj med henblik på fremlæggelse
for Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde i juni måned.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
1. drøfter det fremsendte forslag til samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket og
Frederikshavn Kommune
2. beslutter, om Idrætssamvirket årligt skal udarbejde en statusrapport med
beretning om organisationens aktiviteter til fremlægges for udvalget i juni måned.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Genoptages.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Kultur- og Fritidsudvalget - 08-06-2016 16:00

Side 25 af 34

Bilag




Samarbejdsaftale - Kultur- og Fritidsudvalget og Idrætssamvirket
(1324825 - EMN-2016-01404)
Regnskab Idrætssamvirket 2015 (1324938 - EMN-2016-01404)
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11 (Åben) Igangsættelse af Talentsportsklasser
Sags ID: EMN-2016-00112
Sagsbehandler: Lise Jørgensen
Ansvarligt center: Frederikshavn Kommune
Beslutningskompetence
BUU/ KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget henvendelse fra sportsklubberne FFI fodbold og
FFI håndbold med ønske om opstart af talentsportsklasser i folkeskolens 7. 8 og 9.
klasse. Administrationen for Børn og Kultur har efterfølgende i samarbejde med
interessenter udarbejdet et oplæg til opstart af talentsportsklasser i folkeskolens 7., 8. og
9. klasse fra skoleåret 2017/2018 i fire idrætsgrene: håndbold, fodbold, ishockey og
floorball.
Formålet med at etablere talentsportsklasser vil være at:


etablere samarbejder mellem skoler og foreningsliv



de involverede elever opnår øget progression i skole og sport



foreningslivet oplever dygtigere idrætsudøvere som på sigt er til gavn for fx
elitehold og ved at gøre sig gældende nationalt/internationalt



foreningslivet i samarbejde med skolerne fastholder lokale klubber og foreninger
som værende attraktive for unge idrætsudøvere, der dermed ikke behøver at
søge mod specialskoler og/eller større byers idrætsklubber

Målgruppe og skolegang:
Målgruppen for talentsportsklasserne er sportsudøvere i alderen 13-16 år, der allerede nu
har gjort sig positivt bemærket og har opnået gode resultater indenfor sin sportsgren.
Unge som har evnen, lysten og viljen til at yde en ekstra indsats både i skolen og på
idrætsbanen.
Klasserne tænkes oprettet i skoledistrikt Øst, hvor der i udgangspunktet er den bredeste
adgang til idrætsfaciliteter i nærhed til skolen.
Alle sportsklubber i Frederikshavn Kommune har været inviteret til fælles møde, hvor
forskellige perspektiver på talentsportsklasserne blev fremsat. Tilkendegivelserne fra
mødet viser, at der i klubberne er bred opbakning til konceptet, og at der er unge, som
passer ind i målbeskrivelsen.
Efterfølgende blev 7 sportsgrene individuelt inviteret til møder med administrationen. På
baggrund af møderne kan det konkluderes, at klubberne har begrænset mulighed for at
støtte projektet økonomisk, og der skal laves individuelle aftaler med enkelte af klubberne
om udlån af udstyr, faciliteter m.v.
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Sportscollege Vendsyssel har deltaget aktivt i udviklingen af talentsportsklasser. Det bør
bemærkes, at oprettelsen af talentsportsklasser kan få negative konsekvenser for
Sportscollege, hvis eleverne kommer fra Sportscollege nuværende elevgrundlag.
Administrationen forslår, at der fra skoleåret 2017/2018 tilbydes talentsportsklasser i fire
specifikke sportsgrene. Eleverne i talentsportsklasserne modtager den obligatoriske
folkeskoleundervisning. Folkeskolens idrætsundervisning samt den understøttende
undervisning benyttes til nedenstående træninger.
Der bliver idrætsspecifik træning to gange om ugen a to lektioner og en fælles træning a
to lektioner, hvor fokus vil være på tværidrætslige aspekter (smidighed, fysisk træning
etc.). Træningen varetages af lærere og kvalificerede eksterne trænere. Træningen
foregår i de relevante haller og omgivelser.
Koordineringen af lokaliteter, samarbejde mellem sportsklubber og skole samt aftaler
med eksterne trænere varetages af en sportskoordinator, således at alle aftaler
overholdes, og der skabes samarbejde på tværs, så eleverne oplever sammenhæng
mellem skolegang og sport.
Eleverne ansøger om at komme i talentsportsklasse og inviteres efterfølgende til
optagelsesdag, hvor de vurderes af kvalificerede eksterne bedømmere. Samtidig
afholdes en samtale mellem eleven, forældre og skole for at drøfte skolegangen. En
samlet bedømmelse af eleven afgør, om eleven modtager tilbud om at gå i
talentsportsklasse. Oprettelse af antallet af talentsportsklasser afhænger alene af, hvor
mange egnede talenter, der findes i optagelsesåret.
Økonomi:
Ved oprettelse af den billigste model med fire idrætsgrene anslås udgifterne at fordele sig
på følgende måde:
Trænerløn ved partnerskabsaftale med Ungdomsskolen
Udgift til sportskoordinator 46 uger om året
Optagelsesdag
Facilitetsleje ved maksimal brug af kommunale lokaler
Sparede lærerlønninger
(1/2 stilling v. oprettelse af min. tre klasser af min. 25 elever.
Ved færre klasser/elever vil besparelsen falde tilsvarende)
Nettoudgift

116.877
229.908
40.000
32.080
-225.000

193.865

Ovenstående beregning er under forudsætning af, at talentsportsklasserne kan låne
faciliteter til kommunale gebyrpriser eller benytte skolehallerne uden separat omkostning,
samt at der udarbejdes samarbejdsaftaler med sportsklubberne samt Ungdomsskolen om
talentsportsklasserne for at holde udgiftsniveauet på et kendt minimum.
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Eleverne kan komme fra alle Frederikshavns Kommunes skoler. En økonomisk
konsekvens heraf kan være, at fraflytningen fra kommunens andre skoler medfører en
lavere klassekvotient på de skoler, der fraflyttes. En sådan konsekvens er ikke medtaget i
herværende beregninger.
Talentsportsklasserne foreslås oprettet som et to årigt projekt i skoleårene 2017/2018 og
2018/2019 for at afprøve den økonomiske og faglige bæredygtighed. Projektet kan
finansieres af midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede anlægsramme –
overførte midler fra 2015.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til
1. Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget drøfter og beslutter, om der i
folkeskoleregi kan etableres talentsportsklasser i Frederikshavn Kommune i
henhold til ovenstående forslag.
2. Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget drøfter og beslutter om anlægsmidler på
fagudvalgets område kan benyttes til ovenstående forslag.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget
Et flertal af udvalget godkender indstillingen.

Dato: 02-06-2016

Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde indstillingen, da Ida Skov ikke finder at der bør være
optagelseskrav i folkeskolen.
Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Efter afstemning 2:2 om at godkende indstillingen, bortfalder forslaget.
Ole Rørbæk Jensen (A) og Mogens Brag (V) stemte for.
Frode Thule Jensen (V) og Karsten Drastrup (O) stemte imod.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

1.

beregning på udgift ved 4. idrætter (1330261 - EMN-2016-00112)
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12 (Åben) Frie Midler 2. kvartal
Sags ID: EMN-2016-01318
Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 12 ansøgninger til puljen om frie midler.
Ansøgningerne forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af
tilskud/ underskudsgaranti.
Vedlagt følger oversigt over tildelte tilskud/underskudsgarantier i 2015, samt disponerede
midler i 2016.
Der ansøges om i alt 258.800 kr. Der er 175.594 kr. til rådighed til uddeling.
A. Sæby Musikkorps søger om 15.000 kr. til afholdelse af 15. internationale
musikfest.
B. Vendsyssel Festival søger om 20.000 kr. til afholdelse af dette års festival.
C. Frederikshavn Svømmeklub søger om 20.000 kr. til afholdelse af Ocean Rescue
Camp
D. Frederikshavn Museumsforening søger om 7.000 kr. til afholdelse af
Sensommerglæder på Bangsbo
E. Frederikshavn Ungdoms Fællesråd søger om 40.000 kr. til afholdelse af
Forenings- og Fritidskonference
F. Politihundeforeningen, PH vendelbo søger om 16.800 kr. til afholdelse af DM på
Toppen
G. Rasmus Nøhr søger om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af havefestival
Danmark Dejligst i Frederikshavn, plantagen.
H. Rasmus Nøhr søger om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af havefestival
Danmark Dejligst i Aalbæk, Aalbæk idrætscenter.
I. Foreninger og borgere i Ålbæk søger om en underskudsgaranti på op til 50.000 kr.
i forbindelse med afholdelse af Danmark Dejligst, reetablering af skolemarken i
tilfælde af regn og skader.
J. Foreningen Stützpunkt Nord søger om 10.000 kr. til annoncering og plakater i
forbindelse med Militærhistorisk Dag 2016
K. Amatørteatergruppen "De usandsynlige" søger om 20.000 kr. til afvikling af
Lokalhistoriske spil i Skagen
L. Jonas Villadsen, tidligere filmmaskine elev, søger om 10.000 kr. til en cinematisk
dokumentarfilm
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til udvalget at drøfte og beslutte
ansøgningerne.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
A: 10.000 kr.
B: 10.000 kr.
C: 15.000 kr.
D: 5.000 kr.
E: underskudsgaranti på 20.000 kr.
F: 8.000 kr.
G: afslag
H: afslag
I: afslag
J: 5.000 kr.
K: afslag
L: 5.000 kr.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sæby Musikkorps Ansøgning (1322098 - EMN-2016-00622)
Vendsyssel Festival - ansøgning (1324579 - EMN-2016-00623)
Svømmeskole - ansøgningsskema (1323005 - EMN-2016-01365)
Sensommerglæder på Bangsbo - ansøgning (1324497 - EMN-201601239)
PH Vendelbo - ansøgning om tilskud til frie midler FUF - ansøgning til
frie midler om tilskud til DM på toppen PDF (1327847 - EMN-201601359)
Ansøgning Frederikshavn - Danmark Dejligst (1324500 - EMN-201600621)
Danmark Dejligst - budget Frederikshavn (1330235 - EMN-201600621)
Ansøgning Ålbæk - Danmark Dejligst (1324493 - EMN-2016-00621)
Ansøgning om underskudsgaranti Aalbæk (1324983 - EMN-201600621)
Danmark dejligst - Budget Aalbæk (1330236 - EMN-2016-00621)
Ansøgning Stützpunkt Nord (1325850 - EMN-2016-01378)
Teatergruppen De usandsynlige - ansøgning til frie midler om tilskud
til lokalhistoriske spil i Skagen (1326436 - EMN-2016-01425)
Jonas Villadsen - ansøgning om tilskud fra frie midler til indspilning
af dokumentar PDF (1327906 - EMN-2016-00287)
Oversigt over frie midler KFU 2. kvartal 2016 (1325204 - EMN-201601318)
Frie Midler 2015 + 2016 (1330375 - EMN-2016-01318)
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13 (Åben) Ændring af sagsbehandlingsfrister på ydelsesområdet
Sags ID: EMN-2016-01051
Sagsbehandler: Anne-Mette Buus
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence

KFU
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog i foråret Jobreform1, som indebærer at
1) flere borgere skal overgå fra kontanthjælp til integrationsydelse fra 1/72016,
2) der indføres et kontanthjælpsloft, som får effekt fra 1/10-2016 samt
3) et arbejdskrav på 225 timers ordinær beskæftigelse inden for 12 måneder.
Som en konsekvens af disse lovændringer kan det forventes, at flere borgere
vil få behov for at søge om diverse enkeltydelser efter aktivlovens §§ 81, 81a,
82, 82a samt 85.
Efter Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen fastsætte en frist for, hvor
lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.
Sagsbehandlingsfristen er i dag på 2 uger. Det foreslås at ændre denne frist
til 4 uger, som også er den frist, der gælder for de løbende
forsørgelsesydelser (kontanthjælp o.l.). Dermed vil der være ens
sagsbehandlingsfrister for alle Aktivlovens ydelser.
Med ændringen opnås en mere fleksibel sagsbehandling, hvor man i mange
tilfælde undgår at skulle bruge ekstra ressourcer på at sende breve ud til
borgerne om, at sagsbehandlingsfristen på 2 uger desværre ikke kan
overholdes.
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget godkender, at sagsbehandlingsfristen vedrørende
enkeltydelser midlertidigt udvides fra 2 uger til 4 uger resten af 2016.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag
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14 (Åben) Juni 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.


Henvendelse fra Arena Nord



Varsling af overgang til integrationsydelse fra kontanthjælp

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Bjarne Kvist.

Bilag
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