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1 (Åben) Kulturalliancen - ny rammeaftale til godkendelse
Sags ID: EMN-2016-02816
Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Rammeaftalen for Kulturalliancen er blevet fornyet.
Kulturalliancen består af rammeaftalen og de fire samarbejdsaftaler: Spillestedaftalen for
Det Musiske Hus, Egnsteateraftalen for Vendsyssel Teater, Fritidsaftalen og
Kulturpuljeaftalen.
Formålet med Kulturalliancen:


at fremme og videreudvikle kulturlivet i de to kommuner



at bidrage til en fælles profilering af de to kommuners kulturaktiviteter



at sikre en sammenhængende kulturpolitik på tværkommunalt plan



at sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem tværkommunal koordinering og
samarbejde



at styrke talentudviklingen på kulturområdet gennem koordineret indsats

Rammeaftalen indgås mellem Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune
Rammeaftalen er vedlagt som bilag

Indstilling
Social- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
rammeaftalen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendes med følgende bemærkninger: Forslag om, at fritidsliv tilføjes konsekvent
gennem aftalen. Udmøntningsarkene præciseres og udvalget får forelagt økonomien.

Bilag



Rammeaftale for KulturAlliancen Frederikshavn og Hjørring Kommune
(1) (1638595 - EMN-2016-02816)
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2 (Åben) Fornyelse af folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2016-02094
Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Ansvarligt center: Kultur og Fritid
Beslutningskompetence
KFU/BR

Sagsfremstilling
Den nuværende folkeoplysningspolitik løber indtil udgangen af 2016, og Kultur- og
Fritidsudvalget præsenteres for tankerne omkring en fornyelse af politikken.
Ifølge folkeoplysningslovens § 34 skal kommunalbestyrelsen vedtage en politik for den
folkeoplysende virksomhed i kommunen, der tager stilling til følgende temaer:


Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning
og frivillige folkeoplysende foreningsarbejde



Rammer for den folkeoplysende virksomhed, herunder de fysiske rammer



Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede
folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter



Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder,
herunder indgåelse af partnerskaber om konkrete opgaver



Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed i forhold til
andre tilgrænsende aktiviteter



Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende
virksomhed

Derudover skal retningslinjer for udviklingspuljen fremgå af politikken.
Folkeoplysningsudvalget evaluerede den nuværende politik i april 2016 og tilkendegav, at
den kan fortsætte i sin nuværende form.
Center for Kultur og Fritid er som udgangspunkt enig i denne tilkendegivelse men
vurderer samtidigt, at politikken kan gøres mere aktuel med en mindre revision – blandt
andet politikkens kobling til strategien ’fra mursten til mennesker’.
Center for Kultur og Fritid vurderer også, at politikken hovedsagligt opfylder de
lovmæssige temakrav, men bemærker at et par temaer kan uddybes:


folkeoplysende voksenundervisning fylder lidt set i relation til frivilligt
foreningsarbejde



afgrænsningen mellem det folkeoplysende og andre afgrænsende aktiviteter
(tema 5) berøres meget lidt.
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Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres i bilag for udkast til en ny politik. Af bilaget ses
både teksten i den nuværende politik og udkast til tekst i en ny politik. Det gør det lettere
at se lighederne og forskellene.
Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision,
målsætninger og prioriterede spor. Der er i udkast til ny politik lagt mere vægt på
samskabelse og civilsamfundets inddragelse, og samtidig er manglerne i de lovmæssige
temakrav forsøgt imødekommet. Derudover indeholder politikken også elementer fra
strategien ’fra mursten til mennesker’.
Tidsplanen for politikkens vedtagelse er:
Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udkast til ny politik
Udkast i høring
Kultur- og Fritidsudvalget behandler høringssvar

2. november
3. november -13. december
11. januar 2017

Byrådet godkender politikken

15. februar 2017

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget


godkender tidsplan for udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik



drøfter det fremlagte udkast til ny politik



sender udkast til ny politik i høring i perioden 3. november til 16. december



genoptager punktet på møde den 11. januar 2017

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.
Udkast til politik tilføjes et prioriteret spor omhandlende forebyggelse af frafald i
foreningslivet og at tiltrække nye målgrupper, som ikke tidligere har været aktive i
foreningslivet.

Bilag



Ny folkeoplysningspolitik - udkast (1644864 - EMN-2016-02094)
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3 (Åben) Oplæg til KAFBU's fremtidige arbejde
Sags ID: EMN-2016-02873
Sagsbehandler: Kirsten Jensen
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Det børnekulturelle netværk KAFBU (Kulturelle Aktiviteter For Børn og Unge) har afholdt
værdidag for at fastsætte retningen for netværkets arbejde i de kommende år. KAFBU
har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele
Frederikshavn Kommune. KAFBU administrerer og uddeler ligeledes midler fra
Frederikshavn Kommunes Børnekulturpulje. KAFBU består af repræsentanter fra
skoleområdet, daginstitutionsområdet, Center for Bibliotek & Borgerservice, Center for
Kultur og Fritid samt Musikskolen. Anledningen til dagen er den opdaterede
Børnekulturpolitik for Frederikshavn Kommune, og hvordan netværket kan være med til at
realisere børnekulturpolitikken. På dagen kom tre overskrifter frem, som vil være
væsentlige for arbejdet fremover.
Børnekultur for alle
I Frederikshavn Kommune sker der allerede mange gode ting på den børnekulturelle
front. KAFBU’s ambition er at skabe overblik over, hvad der sker og hvor, således at
KAFBU aktivt kan være med til at sikre børnekulturen i alle dele af kommunen. KAFBU vil
sikre, at alle børn nyder godt af børnekulturen, gennem samarbejde med skoler og
daginstitutioner.
Børnekulturpuljen
KAFBU administrerer midlerne fra Børnekulturpuljen. Midlerne anvendes dels på
KAFBU’s egne initiativer, som for eksempel besøg af børnekunstskibet M/S Bibiana og
Kulturkufferterne på Stensnæsskolen og Hørby Skole. Derudover støtter
Børnekulturpuljen børnekulturelle aktiviteter, hvor initiativtagerne søger om støtte via
ansøgningsskema. Ansøgningerne vurderes af KAFBU efter følgende kriterier:


Der støttes som udgangspunkt med maksimum 10.000 kr. pr. ansøgning



Der skal indgå minimum tre børnekulturelle aktører i aktiviteten – for eksempel
kunstner, børnehave, skole, forening eller lignende



Aktiviteten skal foregå i Frederikshavn Kommune



Der gives ikke støtte til almindelig drift af institutioner – for eksempel til dækning
af tabte entréindtægter og løn til internt personale



Aktiviteter, hvor ansøgeren afprøver nye metoder eller udvikler nye tiltag, vægtes
højt. Børnekulturpuljen støtter derfor som udgangspunkt ikke samme aktivitet
flere år i træk
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Børnekulturpuljen støtter aktiviteter, der sætter spor. Enten ved at være længere
forløb, eller ved at der arbejdes med samme emne fra forskellige vinkler, sådan
at den kulturelle oplevelse bliver en integreret del af børnenes hverdag og ikke en
engangsoplevelse.

Børnekulturelt Netværk
KAFBU har brug for at være kendt blandt de børnekulturelle aktører i kommunen. På
denne måde kan KAFBU være med til at sikre børnekultur i hele kommunen, og de lokale
børnekulturelle aktører vil blive bevidste om KAFBU som en relevant sparrings- og
samarbejdspartner. Samtidig er det vigtigt, at de børnekulturelle aktører kender hinanden
på tværs af kommunen. Det vil give mulighed for erfaringsudveksling og gensidig
inspiration. Øget netværksdannelse vil samtidig være med til at gøre børnekulturen i
Frederikshavn Kommune mere synlig, være med til at skabe grobund for mere
sammenhæng og samarbejde og ikke mindst muliggøre mere omfattende arrangementer
og forløb.
I første omgang forestiller vi os, at de kommende års arbejde og dermed realiseringen af
Børnekulturpolitikken vil tage udgangspunkt i følgende handlinger:
1) Vi vil afholde en temadag med overskriften: ”Hvordan realiserer vi børnekulturpolitikken
i skole- og daginstitutionssammenhæng?” Til denne temadag inviteres alle
afdelingsledere i skole og daginstitutioner i kommunen til at deltage, således at
beslutningerne fra dagen kan bæres videre og integreres i det pædagogiske arbejde på
skoler og i institutioner. Dagen vil desuden være med til at skabe netværk mellem KAFBU
og afdelingslederne.
2) KAFBU bruger ressourcer på at oprette en kulturuddannelse for pædagoger. Her vil vi
lade os inspirere af den eksisterende Isfugleuddannelse på naturområdet. Denne
uddannelse vil være med til at skabe netværk internt mellem de kulturansvarlige
pædagoger på tværs af kommunen, og pædagogerne vil være med til at sikre
børnekulturen i hele kommunen.
3) Det øgede netværk, som vi opnår gennem de første to indsatser, vil være med til at
skabe overblik over aktiviteter og aktører på børnekulturområdet, og dermed vil det
muliggøre målrettede indsatser om børnekultur for alle.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og
godkender


kriterierne for Børnekulturpuljen



planen for KAFBU’s fremtidige arbejde og realisering af Børnekulturpolitikken

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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4 (Åben) November 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, herunder


Afgørelse fra Statsforvaltningen, hvorefter tilsynet har besluttet ikke at rejse en
tilsynssag. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at adgangen til
delegation er vidtgående.



Invitation til det store åbningsshow i Vendsyssel Teater søndag den 15.
januar 2017 kl. 18.00.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Der orienteres om henvendelse fra Østervrå Idræts- og kulturcenter
vedrørende udbetaling af tilskud.

Bilag



Afgørelse Statsforvaltningen (1708712 - EMN-2015-50382)
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