
Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 07-12-2016 15:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB.

Tilstede: Mogens Brag (V) – formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Frode Thule Jensen (V)
Karsten Drastrup (DF)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Kultur- og Fritidsudvalget - 07-12-2016 15:00 Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget

07-12-2016 15:00

1 (Åben) KFU Anlæg - frigivelse af rådighedsbeløb 2017................................................3

2 (Åben) KFU Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til 
laveste identificerbare omkostningssted .........................................................................4

3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Fonden Skagen ridehus ................................6

4 (Åben) Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter om 
udbetaling af samlet driftstilskud for 2017......................................................................8

5 (Åben) Frie Midler 4. kvartal......................................................................................10

6 (Åben) Tilslutning til ny regional kulturaftale KulturKANten 2017-
2020..............................................................................................................................12

7 (Åben) Etablering af sommerbus i Skagen.................................................................16

8 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (KFU)......................................................18

9 (Åben) December 2016 - Orientering til udvalget......................................................19



Kultur- og Fritidsudvalget - 07-12-2016 15:00 Side 3 af 20

1 (Åben) KFU Anlæg - frigivelse af rådighedsbeløb 2017
Sags ID: EMN-2016-03170

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

KFU´s budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Anlægstilskud 1.071.000 kr.

Anlægsdel af tilskud til foreninger 1.947.000 kr.

Indstilling
Social- , Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at KFU anbefaler 

Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløbene på KFU´s område 

frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.018.000 kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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2 (Åben) KFU Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste 
identificerbare omkostningssted
Sags ID: EMN-2016-03250

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage 

omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 

omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, 

der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

I vedhæftede bilag er oplistet de omkostningssteder og personer der er 

omfattet af uddelegeringsbestemmelsen i 2017.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at KFU tager orienteringen til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

 KFU budgetansvarlige 2017 (1732512 - EMN-2016-03250)
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3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Fonden Skagen ridehus
Sags ID: EMN-2016-03271

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

KFU behandlede på sit møde d. 03.10 16 årsregnskaber fra følgende institutioner der 
har modtaget driftsstøtte fra Kultur og Fritidsudvalget i 2015:

Den selvejende institution Dybvadhallen
Frederikshavn Idrætscenter I/S
Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller
Maritim Historisk Forening
Fonden Skagen Ridehus

Udvalget godkendte regnskaberne, dog undtaget Fonden Skagen Ridehus, 
idet udvalget besluttede at genoptage sagen vedrørende godkendelse af 
regnskab for Fonden Skagen
Ridehus. 

Hovedtal fra Regnskabet:

Fonden Skagen Ridehus
Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsåret 2015 et overskud på 175.333 
kr.
Fonden Skagen Ridehus havde ved årets udgang en egenkapital på 522.131 
kr.
Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2015 i alt 150.000 kr.

En konklusion af regnskabet kan ses i de indledende bemærkninger, der er
udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt
regnskabspraksis). 

Økonomicentret har gennemlæst det indsendte regnskab, og vil på mødet 
give en supplerende redegørelse til enkelte delelementer i regnskabet, idet 
det bemærkes at der ikke er gennemført en detaljeret revision/kontrol af bilag 
og konti.

Indstilling
Social- og Sundhed- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

behandler det indsendte regnskab

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Tager Økonomicentrets redegørelse til efterretning og godkender regnskabet med de 
faldne bemærkninger.

Bilag

 Fonden - Skagen Ridehus regnskab 2015 (1733448 - EMN-2016-
03271)
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4 (Åben) Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter om udbetaling af 
samlet driftstilskud for 2017
Sags ID: EMN-2016-03253

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU/ØU

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger 

Frederikshavn Kommune om at få udbetalt institutionens samlede driftstilskud 

for 2017 i januar måned frem for den normale udbetaling i 4 rater.

Østervrå Idræts- og Kulturcenter oplyser, at baggrunden for ansøgningen, er 

at en samlet udbetaling vil reducere centerets omkostninger til byggekredit i 

forbindelse med realisering af projektet ”Vi bevæger Østervrå”.

I ansøgningen fremgår, det at en væsentlig del af projektet er finansieret via 

tilskud og lån og disse midler udbetales først ved projektets afslutning.

Derfor vil Østervrå Idræts- og Kulturcenter, i første halvdel af 2017, opleve et 

øget behov for likviditet til betaling af forskellige udgifter forbundet med 

udvidelsen af centeret med blandt andet bibliotek og ungdomsklub.

Økonomicenteret oplyser, at Østervrå Idræts- og Kulturcenters samlede 

driftstilskud for 2017 er fastsat til 1.478.106 kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ansøgningen. Konsekvensen 

vil være et større likviditetstræk først på året. 

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

efter en konkret vurdering anbefaler ansøgningen og fremsender den til 

godkendelse i Økonomiudvalget. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sendes videre til beslutning i Økonomiudvalget.
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Bilag

A. Ansøgning KFU udbetaling driftstilskud (1732539 - EMN-2016-03253)
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5 (Åben) Frie Midler 4. kvartal 
Sags ID: EMN-2016-02560

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Center for Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 4 ansøgninger til puljen om frie midler. 

Ansøgningerne forelægges til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud / 

underskudgaranti.

Vedlagt følger oversigt over tildelte tilskud/underskudgaranti i 2015, samt disponerede 

midler i 2016.

Der ansøges om i alt 153.104,50 kr. Der er 89.485 kr. til rådighed til uddeling. 

B. Frederikshavn Skøjteforening søger om 4.692 kr. til leje af isbane under national 

elite træningssamling 7. – 8. januar 2017.

C. Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling søger om 23.412,50 kr. 

til etablering af belysning af Jens Galschiøts ”Totemmaske” på museets 

facade.

D. Foreningen Kappelborgs Venners søger om 100.000 kr. til et brugt 

Steinway flygel.

E. Palm Beach Festival søger 25.000 kr. til afvikling af festival.

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

beslutter ansøgningerne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkender ansøgning fra:
1. Frederikshavn Kunstmuseum &  Exlibrissamling til etablering af Jens Galschiøts 

”totemmaske” på museets facade – 23.412,50 kr.
2. Foreningen Kappelborgs venner - flygel 40.000 kr.
3. Frederikshavn Skøjteforening 4.692 kr.
4. Underskudsgaranti til Palm Beach Festival 20.000kr.
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Bilag

1. Ansøgning Frederikshavn skøjteforening - National samling januar 
2017 (1415695 - EMN-2016-02558)

2. Ansøgning vedr. belysning af Galschiøtmasken (1407877 - EMN-2016-
02459)

3. Ansøgningsskema Kappelborgs venner (1732731 - EMN-2016-02579)
4. Ansøgning til KFU fra palm beach festival færdig (1732754 - EMN-

2016-03027)
5. KFU frie midler oversigt 2015 og 2016 (1732718 - EMN-2016-02560)
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6 (Åben) Tilslutning til ny regional kulturaftale KulturKANten 2017-2020
Sags ID: EMN-2015-50096

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

KulturKANten 2013-2016 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, som er Nordjyllands 5. kulturaftale, udsendes 
hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. 
Sideløbende er aftalen til behandling i Kulturministeriet. 

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i dialog med Kulturministeriet og 
mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke 
ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, 
indsatsområder, organisering eller i andre forhold, som har betydning for, 
hvad de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til.

Baggrund
Den nordjyske kulturaftale er et samarbejde mellem de 11 nordjyske 
kommuner: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, 
Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord samt Region 
Nordjylland og Kulturministeriet. 

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.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale 
sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 
2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur 
på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et 
solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje 
blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Vision for KulturKANten 2017-2020

Væk lysten, ryk grænserne, styrk sammenhængen 
Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på 
nye og overraskende måder.
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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 
• 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

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges 
fortsat vægt på ”kultur med kant”. Aftalen skal række ud til nordjyderne og 
udvide horisonter ved at udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. 
Kulturaftalen skal dog overordnet set favne bredt, således at flere kan se sig 
selv i aftalens indhold og aktiviteter. Dette ligger til grund for aftalens vision 
om at skabe møder, se muligheder og nænsomt rykke grænser. Visionen 
favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig 
mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen. 

KulturKANten 2017-2020 lægger også vægt på ordet ”kan”. Et gennemgående 
tema i implementeringen af aftalen og grundlaget for visionens betoning af 
samarbejde på tværs er derfor: Hvad kan kulturen – og hvad kan 
kommunerne og Region Nordjylland gøre sammen, som de ikke kan hver for 
sig?  

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder: 
1. Nye møder og fællesskaber, med fokus på det nordjyske aftryk på 

Kulturmødet Mors
2. Muligheder for dannelse og talent, hvor børnekultur, ungekultur og 

talentudvikling understøttes 
3. Mangfoldig kultur der rykker, hvor en karavane af national, regional og 

lokal kultur præsenteres i alle nordjyske kommuner. 

På tværs af de tre indsatsområder ligger Ud-over-KANten-puljen på i alt 
800.000 kr. fordelt over 4 år. I denne pulje kan det kulturelle vækstlag søge 
op til 10.000 kr. 
På tværs af indsatsområderne ligger også KAN-puljen på i alt 2,4 mio. kr. 
med 2 ansøgningsfrister i aftaleperioden. Her kan regionens kulturaktører 
søge midler til større projekter, der understøtter KulturKANtens vision.

Økonomi
Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til 
indsatsområderne og med ca. 1,46 mio. årligt specifikt til ordningerne Børns 
Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.
De nordjyske kommuner bidrager med 3 kr. pr borger pr år, samt med et 
mindre administrationsbidrag. (Læsø er undtaget administrationsgebyr pga. 
størrelse) Region Nordjylland 
Bidrager med 1.5 mio kr. årligt.
Ca. 90 % af midlerne går til indsatsområderne og ca. 10 % til administration.

Kulturministeriets og Region Nordjyllands bidrag anvendes alene til 
indsatsområderne, og Kulturministeriets finansiering af de enkelte 
indsatsområder må ikke overstige 50%. 
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Oversigt over de enkelte medlemskommuners/regionens bidrag til 
KulturKANten i 2016

Medlem Antal borgere per 
01.01.2016

Antal borgere 
* 3 kr.

Administrations-
bidrag

Aalborg Kommune 210.316 630.948 20.000

Frederikshavn 
Kommune

60.246 180.738 10.000

Hjørring Kommune 65.411 196.233 10.000

Brønderslev 
Kommune

36.047 108.141 5000

Læsø Kommune 1.817 5.451 0

Thisted Kommune 43.991 131.973 5000

Morsø Kommune 20.629 61.887 5000

Rebild Kommune 29.149 87.447 5000

Vesthimmerlands 
Kommune

37.296 111.888 5000

Mariagerfjord 
Kommune

42.131 126.393 5000

Jammerbugt 
Kommune

38.466 115.398 5000

Medlem Antal borgere per 
01.01.2016

Fast årligt 
bidrag

Administrations-
bidrag

Region 
Nordjylland

585.499 1.500.000 0

Personaleressourcer
Som en del af aftalegrundlaget forventes hver kommune/region, ud over det 
økonomiske bidrag, også at bidrage med personalemæssige ressourcer til 
udvikling og afvikling af aktiviteter under indsatsområderne. I gennemsnit 
forventes ressourceforbruget ikke at overstige 3-4 timer pr. uge pr. 
kommune/region 

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

 At Frederikshavn kommune tilslutter sig KulturKANten 2017-2020.
 At der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene 2017-2020. 

Det årlige medlemsbidrag for kommunerne udgør 3 kr. pr. borger og 
hertil kommer for medlemskommunerne et mindre 
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administrationsbidrag. Det årlige bidrag for Region Nordjylland udgør 
1.5 mio. kr.

 At der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at 
indgå i samarbejdet i KulturKANten. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Den samlede indstilling godkendt.

Bilag

F. KulturKANten_-2017-2020_Kulturaftale_Nordjylland (1732910 - EMN-
2016-03256)

G. KulturKANten_2017-2020_Kort_Fortalt (1732909 - EMN-2016-03256)
H. Samlet_Budget_KulturKANten2017-2020-1 (1732911 - EMN-2016-

03256)
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7 (Åben) Etablering af sommerbus i Skagen
Sags ID: EMN-2016-03280

Sagsbehandler: Sofie Synnestvedt Olsen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
I februar 2016 ansøgte Frederikshavn Kommune Trafikstyrelsens pulje til 
forbedring af den kollektive trafik i yderområder om 303.214 kr. som 50% 
tilskud til iværksættelse af en Sommerbus i Skagen – sightseeing-bus til 
Danmarks nordligste turistmål.
Frederikshavn Kommune ønskede at iværksætte en sommerbus, som kunne 
bringe turister rundt i Skagen, især med fokus på tilbud til de turister, som 
ikke har egen bil med på ferie. 

Kommunen fik afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der i projektet 
var tale om en begrænset målgruppe (krydstogtturister) samt, at det må 
forventes, at der på markedsmæssige vilkår vil kunne etableres befordring til 
netop denne målgruppe.
Med baggrund i et manglende økonomisk råderum ønskede Plan- og 
Miljøudvalget ikke at støtte projektet, men ønskede en undersøgelse af, 
hvorvidt finansiering af driften kunne rejses via sponsormidler lokalt i 
erhvervslivet i Skagen i samarbejde med Turisthus Nord og Skagen Cruise. 
Det lykkedes ikke at skaffe lokalt tilsagn om de nødvendige sponsormidler på 
ca. 100.000 kr. årligt. 
Der er fortsat lokalt ønske om etablering af en sommerbus i Skagen, og det er 
et ønske, at sommerbussen etableres også til gavn for lokale beboere. En 
køreplan kan tilrettelægges efter de behov og ønsker, der fremkommer frem 
mod en køreplanstart, så ruten tilrettelægges i forhold til også at kunne 
tilgodese interne rejsebehov for fx beboere, der i sommerperioden er 
beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen i Skagen eller lokale med behov 
for at benytte kollektiv trafik til/fra Gl. Skagen mod centrum.
Det vil være hensigtsmæssigt, at der tidligst etableres sommerbus fra juni 
2018 for at sikre et solidt samarbejde omkring markedsføring, billettering osv.

Frederikshavn Kommunes eneste nuværende sommerbusrute er 
Palmestrandsbussen (rute 14 i Frederikshavn). Erfaring fra denne rute viser 
en gennemsnitlig benyttelse på 10 brugere pr. dag i 2016. Indtægten fra 
brugerne dækker således maximalt 10% af rutens udgift. Det giver en udgift 
på 80.000 – 90.000 kr. på rute 14. 

Ved iværksættelse af sommerbus i Skagen fra sommer 2018 kan man i løbet 
af næste efterår tage en beslutning om, hvorvidt Palmestrandsruten eventuelt 
skal være med til at finansiere oprettelse af sommerbussen i Skagen, eller om 
de nødvendige midler kan findes ved sponsorindtægter eller andre 
servicejusteringer.

Økonomi
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Udgiften til sommerbussen var i ansøgningen anslået til 287.360 kr. årligt. Da 
bustrafikken i mellemtiden har været i udbud, er timeprisen steget fra 640 til 
660 kr. Det betyder, at udgiften ultimo 2016 må estimeres til at blive 295.500 
kr.  Fra modtagefaciliteterne for cruisegæster på Skagen Havn er det muligt 
at udstede dagsbilletter, der kun gælder cruisegæster, samtidig med at øvrige 
passagerer, der har behov for at benytte kollektiv trafik, kan benytte rejsekort 
eller zonebilletter. 

Indstilling
Med baggrund i en henvendelse indstiller Social-, sundheds- og 
kulturdirektøren, at udvalget drøfter og tager stilling til
 om Kørselskontoret skal arbejde på iværksættelse af en sommerbus i 

Skagen og i så fald, om projektperioden strækker sig over 2 år fra juni 
2017 eller fra 2018

 om der kan findes midler kommunalt, eller om udvalget finder, at ruten 
skal financierens via sponsormidler fra det lokale erhvervsliv. Alternativt 
kan udvalget beslutte at inddrage servicejusteringer på kommunens 
øvrige net for at tilgodese etableringen af en lokal rute i Skagen

 om udvalget finder, at man med baggrund i NTs kommende trafikplan om 
mobilitet for alle skal fremsende ny ansøgning til Trafikstyrelsen pulje til 
forbedring af kollektiv trafik i yderområder. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget bakker op om, at der etableres en sommerbus fra 2017 med en forudsætning 
om at det ikke påvirker serviceniveau på øvrige ruter. 

Der ansøges om midler fra Trafikstyrelsen.
Udvalget anmoder økonomiudvalget om at medfinansiere bybussen fra puljen til fremme 
af turisme. Ligeledes arbejdes der videre med at rejse sponsorater til finansiering af 
ruten.

Bilag



Kultur- og Fritidsudvalget - 07-12-2016 15:00 Side 18 af 20

8 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (KFU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 2016 vist pr. måned. 

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 statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

5. Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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9 (Åben) December 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.

 Kvalitetsvurdering af Skagens Museer

 Opgørelse af medlemmer.

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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Frederikshavn Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Kontaktperson: Pernille Dreier, FSF CVR-nr. 92 59 60 52

  

Ansøgningens beløb: 23 x 204 kr. = 4.692 kr.
Udgiften til leje af isbane under national elitesamling, hvor gæstende løbere træner sammen på isen i 
Iscenter Nord. Talentudvikling af danske eliteskøjteløbere. Derudover søges tilskud til forplejning til 
løbere og trænere.

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til:

Frederikshavn Skøjteforening (FSF) er igen i denne sæson vært ved en national elite træningssamling 7. –
8. januar 2017, hvor foreningen har et tæt samarbejde med Dansk Skøjte Unions eliteudvalg med 
planlægningen af samlingen.

Samlingen afvikles med masser af træning både på og udenfor isen, og med gæstende løbere og gæstende, 
internationale trænere til udvikling af Danmarks bedste skøjteløbere og til trænerudvikling.

Det er imidlertid en udfordring at afvikle samlingen uden et økonomisk underskud, da lejen for is er høj, når 
løberne ikke er frederikshavnske, men kommer udefra. Da betaler FSF en højere pris for isen, og kan ikke 
nøjes med at betale foreningsprisen på 61 kr. i timen, men skal i stedet betale 204 kr. i timen. Isen er booket 
fra fredag kl. 16- 20, lørdag kl. 8 – 19 og søndag kl. 08 – 16. Altså 23 timer a 204 kr = 4.692 kr. Derfor søger 
vi her om, at Kultur & Fritidsudvalget dækker omkostningen til leje af is under den nationale elitesamling for
kunstskøjteløb i Iscenter Nord og støtter udgiften til forplejning.

Vi håber meget Kultur & Fritidsudvalget vil se velvilligt på FSF’s ansøgning. Vi mener, det er en god
mulighed for at sætte skøjtesporten, Iscenter Nord, Frederikshavn og alle kommunens fortræffeligheder på 
landkortet. 

Formål med aktiviteten/projektet:
Ambitionen er at bidrage til udvikling af Danmarks talentudvikling indenfor kunstskøjteløb i de fantastiske 
rammer i Iscenter Nord. Vi sætter Frederikshavn på landkortet både sportsligt og geografisk 

Målgruppe:

Danske elite skøjteløbere i alderen 10 – 18 år, Trænere, Dansk Skøjte Unions Eliteudvalg og andre 
interessenter.

Hvad skal et evt. overskud gå til:
Et evt. overskud skal gå til arrangementer i klubben til glæde og udvikling for både elite og bredde i FSF. Det 
kan være fællesoplevelser i forbindelse med højtider og skøjtekonkurrencer- og arrangementer (Lucia, 
efterårsudflugt, gæstetræner, nationale og internationale konkurrencer.) – men vigtigst … at vi kommer ud i 
balance og med et ”nul”.

Eventuelle samarbejdspartnere:
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Dansk Skøjte Unions Eliteudvalg.
(Alle danske klubber, der har løbere udtaget i Eliteprogrammet)

Budget:

Beskrivelse Indtægter Udgifter

Antal besøgende

Med entré

Uden Entré

Salg 40 prs x 50 kr. x 4 måltider =
8.000 kr.

Forplejning løbere og trænere
(aften fredag, frokost og aften lørdag 
samt frokost søndag) = 40 prs. x 35 kr 
x 4 måltider = 6.300 kr.

Andre budgetterede tilskud –
sponsorater eller anden form for 
tilskud.

Egen finansiering

Transport

Annoncering mv.

Materialer

Lokaler – halleje
23 x 204 kr. = 4.692 kr.
(beløbet som vi søger dækket af 
KFU)

Honorar

Andet

I alt
8.000 kr. 10.992 kr.

Overskud

Underskud på 2.992 kr. Ved støtte til leje af isen får FSF et overskud på 
1700 kr. ved arrangementet.

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget

Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik.

Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.
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Frederikshavn Kommune 
Center for Kultur- og Fritid  
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 

mawa@frederikshavn.dk  

 

 

 
Ansøger: 

Kappelborgs Venner 
 
 

 

Kontaktperson: 
 Susanne Nielsen 
 

 CVR-nr. 
35941355 
  

   

 
Ansøgningens beløb: 100.000 
 

 

 
Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende: 
 

Foreningen Kappelborgs Venner ansøger om 100.000 kroner i tilskud til et brugt Steinway flygel 

af høj kvalitet. Foreningen ønsker at stille flyglet til rådighed for Kulturhus Kappelborgs 

arrangementer – herunder også husets foreninger og andre brugere, som kan nyde godt af 

adgangen til et kvalitets flygel. 
 

 

 
Formål med aktiviteten/projektet: 
 

Indtil juni måned i år har Kappelborg haft et Steinway flygel til rådighed, men af forskellige 

årsager er det ikke længere muligt at benytte dette. Dog er vi dybt afhængige af at have et flygel 

på stedet, da det er afgørende for, om vi kan gennemføre vores ambitiøse koncertprogram, der 

rummer både klassisk musik og jazz og andre rytmiske genre, hvor et flygel er et must. 

Et Steinway flygel er ydermere yderst vigtigt for gennemførelsen af Kappelborgs årlige 

nytårskoncert. Koncerten er varemærke for Kappelborg og er samtidig stor succes hos publikum i 

hele kommunen med tre totalt udsolgte koncerter. Til nytårskoncerten i januar 2016 havde 

Kappelborg f. eks fornøjelsen af at præsentere Det Jyske Underholdningsorkester og Marie 

Carmen Koppel. I 2017 er der til nytårskoncerten planlagt et mere Wienerklassisk program med 

en af Danmarks internationalt anerkendte sopraner. 

For kunne leve op til successen er det helt afgørende, at vi kan stille de bedste instrumenter og den 

bedste lyd til rådighed. 
 

 
 

mailto:mawa@frederikshavn.dk
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Målgruppe: 
 

Man kommer ikke sådan lige forbi Skagen som publikum og kunstner. Derfor er det vigtigt, at vi 

hos byens kulturhus har mulighed for at præsentere det ypperste.  

Vi ansøger derfor om penge til et tilskud til netop et Steinway flygel, da det er leveringsdygtigt i 

en lydkvalitet af høj klasse. Et topkvalitetsinstrument kan godt være afgørende for om de rigtig 

store kunstnere vælger at tage til Kappelborg og give koncert. 

Der er afhentet et tilbud på et brugt Steinway flygel hos klaverstemmer Finn Møller i Aalborg til 

350.000 kroner + mons. ENV-Fonden har bevilget 250.000. 

Et Steinway flygel på kulturhuset i Skagen vil spille en stor rolle i forhold til både at fastholde 

kvaliteten i byens kulturliv og forsat at sikre muligheden for at fortsætte den publikumsudvikling, 

der har været i gang, siden Kappelborg åbnede i august 2011.  

Kappelborg afholder 60 til 70 professionelle arrangementer om året og besøges ligeledes årligt af 

160.000 gæster og brugere i alle aldre og med en mangfoldighed interesser og baggrund 

 
 
 
Hvad skal et evt. overskud gå til 
 
 
 
 

 

 
Eventuelle samarbejdspartnere:  
 
Kulturhus kappelborg jf. foreningens formål 
 

 
 
Budget: 
 

 
Beskrivelse 

 
Indtægter 

 
Udgifter 

 
Indkøb af flygel 
 

 437.500 inkl. moms 

 
Salg 

  

 
Tilskud fra Frederikshavn 
kommune 

Kr.100.00  

 
Andre budgetterede tilskud – 
sponsorater eller anden form 
for tilskud. 

Kr. 250.000 bevilget ENV-Fonden 
Kr. 70.000 øvrige fonde og 
sponsorer 

 

 
Egen finansiering 

Kr. 7.500  

 
Transport 

  

 
Annoncering mv. 

  

 
Materialer 

  

 
Lokaler 

  

 
Honorar 
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Andet (beskrivelse) 

 
I alt 

437.500 437.500  

 
Over/underskud 

0 0 

 
 
Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal 
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik. 
 
Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke. 



’Toppen af toner til toppen af Danmark’

Ansøger: Foreningen Kappelborgs Venner

Beløb: 250.000

Projektbeskrivelse: 

Foreningen Kappelborgs Venner ansøger hermed om 250.000 kroner i tilskud til et brugt Steinway flygel af 

høj kvalitet. Foreningen ønsker at stille flyglet til rådighed for Kulturhusets arrangementer – herunder også 

husets foreninger og andre brugere, som kan nyde godt af adgangen til et kvalitets flygel.

Indtil juni måned i år har Kulturhus Kappelborg haft et Steinway flygel til rådighed, men af forskellige 

årsager er det ikke længere muligt at benytte dette. Dog er vi dybt afhængige af at have et flygel på stedet, 

da det er afgørende for, om vi kan gennemføre vores ambitiøse koncertprogram, der rummer både klassisk 

musik og jazz og andre rytmiske genre, hvor et flygel er et must.

Et Steinway flygel er ydermere yderst vigtigt for gennemførelsen af Kappelborgs årlige nytårskoncert. 

Koncerten er varemærke for Kappelborg og er samtidig stor succes hos publikum i hele kommunen med tre 

totalt udsolgte koncerter. Til nytårskoncerten i januar 2016 havde Kappelborg f. eks fornøjelsen af at 

præsentere Det Jyske Underholdningsorkester og Marie Carmen Koppel. I 2017 er der til nytårskoncerten 

planlagt mere Wienerklassisk program med en af Danmarks internationalt anerkendte sopraner.

For kunne leve op til successen er det helt afgørende, at vi kan stille de bedste instrumenter og den bedste 

lyd til rådighed. 

Man kommer ikke sådan lige forbi Skagen som publikum og kunstner. Derfor er det vigtigt at vi hos byens 

kulturhus har mulighed for at præsentere det ypperste. 

Vi ansøger derfor om penge til et tilskud til netop et Steinway flygel, da det er leveringsdygtigt i en 

lydkvalitet vi betegner - toppen af toner. Et topkvalitetsinstrument kan godt være afgørende for om de 

rigtig store kunstnere vælger at tage til Kappelborg og give koncert.

Der er afhentet et tilbud på et brugt Steinway flygel hos klaverstemmer Finn Møller i Aalborg til 350.000 

kroner. Således håber vi at finde det resterende beløb på kr. 100.00 hos lokale sponsorer og mindre fonde 

på kr. 100.000.

Et Steinway flygel på kulturhuset i Skagen spiller vil spille en stor rolle i forhold til både at fastholde 

kvaliteten i byens kulturliv og forsat at sikre muligheden for at fortsætte den publikumsudvikling, der har 

været i gang siden Kappelborg åbnede i august 2011. 

Kappelborg afholder 60 til 70 professionelle arrangementer om året og besøges ligeledes årligt af 160.000 

gæster og brugere i alle aldre og med en mangfoldighed interesser og baggrund.

Med Venlig hilsen

Susanne Nielsen

Formand Kappelborgs Venner



Budget

Udgifter Steinway flygel sort model B m bænk, transport mv. 

Pris, eksl. kr. 350.000 

Indtægter:

Ansøgt ENV fonden kr. 250.000

Ansøges lokale sponsorer og fonde kr. 100.000 

Indtægter i alt kr. 350.000

Der henvises til vedlagte bilag med tilbud fra Finn Møller. 
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Frederikshavn Kommune
Center for Kultur- og Fritid 
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

mawa@frederikshavn.dk

Ansøger: Palm Beach Festival

Kontaktperson:
Tim Simonsen, palmbeachparty@hotmail.com , 61679642

CVR-nr.

36865695

  

Ansøgningens beløb: 25.000kr 

Beskrivelse af aktiviteten/projektet der søges støtte til, herunder det evt. nyskabende:

Visionen er at udvikle festivalen hvert år, og udvide med henblik på at skabe mere liv i byen og 
lokalsamfundet omkring Frederikshavn – et område, som i høj grad mangler tilbud til de unge af 
den art, som vi leverer. Samtidig ønsker vi at gøre byen mere interessant for byens unge og senere 
hen koble hele ugen til en stor festival, med forskellige aktiviteter. -> 

Ugen kan starte med aktiviteter for alle aldersgrupper og familier, her vil blive tænkt bredt og 
forekomme et samarbejde med byens foreninger og virksomheder – på sigt ønsker vi altså med 
udgangspunkt i de henvendelser, der fra fleres side var efter succesen med første udgave af Palm 
Beach Party, at skabe en regulær festuge i Frederikshavn i sidste uge i juli, som en tilbagevendende 
tradition (Palm Beach Festival).
Frederikshavn er i kæmpe udvikling, og det her er vores måde at bidrage til udviklingen, vi har 
ingen forventninger om at skulle tjene penge på arrangementet på kort sigt, det skal være et 
udviklingsprojekt som kan blive kæmpe stort en dag. Vi gør det først og fremmest, fordi vi elsker 
Frederikshavn,  fordi vi brænder for musikken, glade mennesker og fordi vi ønsker bidrage til en 
positiv udvikling i byen.

Vi vil i år prøve at koble flere dage på, og se om vi kan ramme endnu flere folk! samtidigt vil vi 
give nye bands en chance om fredagen og have det som en udviklings dag for alle som lyster. Dette 
bliver i samarbejde med Arenanord og Det Musiske Hus. Derudover vil vi se om det er muligt at 
lave en BeachHandball turnering for unge fra 12-18 i løbet af uge 30. 

Formål med aktiviteten/projektet:

Formålet er at skabe et tilbagevendende arrangement hvert år, med nye initiativer hvert år, men 
samtidig at holde prisen lav, så alle har råd til at deltage og arrangementet kan vokse med tiden og 
tiltrække turismen.

mailto:palmbeachparty@hotmail.com
mailto:mawa@frederikshavn.dk
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Målgruppe:

både unge og voksne

Hvad skal et evt. overskud gå til

Videre udvikling af festivalen, køb af materiale ting og mere markedsføring.

Eventuelle samarbejdspartnere: 

Det Musiske Hus og flere lokale virksomheder.

Budget:

Beskrivelse Indtægter Udgifter

Entréindtægter

102.640kr

Salg

88.000kr

Tilskud fra Frederikshavn 
kommune

25.000kr

Andre budgetterede tilskud –
sponsorater eller anden form for 
tilskud.

5000kr
måske et tilskud fra SparNord

Egen finansiering

Transport

Annoncering mv.

7.500kr

Materialer

93.388kr
(Lyd og lys, indkøbsudgifter i 
baren, leje af bar, entré, armbånd, 
bannere, markedsføring, plakater, 
en mandskabsvogn til kunstnerne)

Lokaler

29.000kr

Honorar (inkl catering)

70.000

Andet (beskrivelse)

15.000kr 
(til toiletter, hegn, oprydning af 
stranden igen, bus fra byen og ind 
til byen, kabler til strøm)

I alt

220.640kr 214.888kr

Over/underskud

5752kr overskud. 



Ansøgningsskema 
Kultur- og Fritidsudvalget

291004-08 Side 3 af 3

Efter gennemførsel af aktiviteten/projektet indsendes konkret regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget

Dette indebærer, at eksempelvis udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten/projektet skal
opfylde almindelige regler for god regnskabsskik.

Udokumenterede udgifter, kan ikke indgå i regnskabet og dækkes derfor ikke.



Palm Beach Party
BUDGET/REGNSKAB Er i momsregistreret Ja

Note Indtægter Budget Regnskab Budget Regnskab

1 Entre 90.720,00                    -                        22.680,00    -                             

2 Tilskud 5.000,00                      -                        -                -                             

3 Barsalg 78.000,00                    -                        19.500,00    -                             

4 Andre indtægter -                                -                        -                -                             

173.720,00                  -                        42.180,00    -                             

-                   

Omkostninger

5 Kunstnere - honorar+provision+div 55.000,00                    -                        -                -                             

6 Cateing backstage + eget personale 8.000,00                      -                        2.000,00      -                             

7 Teknik leje 31.600,00                    -                        7.900,00      -                             

8 Koda 4.762,80                      480,86                  

9 Dekoration og lokaleklargøring 26.000,00                    -                        6.500,00      -                             

10 Husleje -                                -                        -                -                             

11 Markedsføring 5.600,00                      -                        1.400,00      -                             

12 Småanskaffelser 14.400,00                    -                        3.600,00      -                             

13 Drikkevarer til barsalg 26.000,00                    -                        #### 6.500,00      -                             

14 IT, Telefoni, kontorartikler -                                -                        -                -                             

15 Bemanding/løn -                                -                        -                -                             

16 Andet 3.600,00                      -                        900,00          -                             

174.962,80                  480,86                  28.800,00    -                             

Resultat før afskrivninger og renter -1.242,80                     -480,86                

480,86              

17+19 Afskrivninger - vedr. investeringer -                                -                        

Resultat efter afskrivninger, før renter -1.242,80                     -480,86                480,86 -             

18 Renter -                                -                        

Resultat -1.242,80           -480,86         

*

Budget Regnskab

Moms Salg 42.180,00    -                             

Køb 28.800,00    -                             

Til afregning (positiv=skyldig / negativ=tilgode) 13.380,00    -                             

Moms



Note

Budget Regnskab Budget Regnskab

1 Entre 50 Fri billetter 

Budget Regnskab

Prisgruppe Kapacitet Billetpris Forvent. salg Solgte

Løssalg BH 1000 149 300 35.760,00      -                    8.940,00   -          

Online AN/DMH 400 129 300 30.960,00      -                    7.740,00   -          

Salg i døren på dagen 400 200 150 24.000,00      -                    6.000,00   -          

-                 -                    -             

750 0 90.720,00      -                    22.680,00 -          

Budget Regnskab Budget Regnskab

2 Tilskud Tilskud er oftest u/moms

Vanggaard fonden 5.000,00        

5.000,00        -                    

Budget Regnskab Budget Regnskab

3 Barsalg

Forventet Endeligt antal

Gæster - antal 750 0

Budgetteret forbrug/gæst 130 kr./gæst inkl moms 78.000,00      19.500,00

Opgjort salg på dagen Totalsalg inkl moms -                    -          

#DIVISION/0! Salg pr person inkl moms

Kræver bevilling/kan indgå i huslejeaftale - måske vil venue selv have denne indt. som del af aftale 78.000,00      -                    19.500,00 -          

Budget Regnskab Budget Regnskab

4 Andre indtægter

Budget Regnskab

Andre 1 Nej -               -                 -                    -             -          

Andre 2 Nej -                 -                    -             -          

Andre 3 Nej -                 -                    -             -          

-                 -                    -             -          

OBS: Her skal I gøre jer klar om disse indtægter er momspligtige

Hvis I ikke er momspligtige skal der stå "NEJ"

Beløb - inkl evt moms

Moms

Moms

Moms

Moms



Note

Budget Regnskab Budget Regnskab

5 Kunstnere - Afregnet af DMH Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Bands Fredag Honorar 15.000,00     15.000,00       -                 

Bureauprovision -                 -             -                   -                 -           -           

Transport -                 -             -                   -                 -           -           

Overnatning -                 -             -                   -                 -           -           

Bands Lørdag Honorar 40.000,00     40.000,00       -                 

Bureauprovision -                 -             -                   -                 -           -           

Transport -                 -             -                   -                 -           -           

Overnatning -                 -             -                   -                 -           -           

DJ´s Honorar -                   -                 

Bureauprovision -             -                   -                 -           -           

Transport -                 -             -                   -                 -           -           

Overnatning -                 -             -                   -                 -           -           

OBS: Kunstnernes Ridere kan have betydelig påvirkning 55.000,00       -                 -           -           

OBS: Honorar er ex. moms - bureauprovision er m. moms

OBS: Nogle kontrakter indeholder split som øger omkostningerne ved stort salg

Budget Regnskab Budget Regnskab

6 Catering - kunstnere og eget personale Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Kunstnere 6.000,00       4.800,00         -                 1.200,00 -           

Eget personale 20 mand á 100 kr. 4.000,00       3.200,00         -                 800,00    -           

Andet catering -                 -             -                   -                 -           -           

OBS: Kunstnernes Ridere kan have betydelig påvirkning 8.000,00         -                 2.000,00 -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

7 Teknik leje Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Lyd og Lys / Profox 27.500,00     22.000,00       -                 5.500,00 -           

-                   -                 -           -           

Hegn / byggepladsudstyr 4.000,00       3.200,00         -                 800,00    -           

Toiletvogn 8.000,00       6.400,00         -                 1.600,00 -           

OBS: Er lejen inkluderet forsikring af udstyr 31.600,00       -                 7.900,00 -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

8 KODA KODA er u/moms

Beregnes udfra billetsalg og gæster Budget Regnskab

Entre 90.720,00     -             

Antal gæster 750,00          -             

Koda udfra entre 4.762,80       -             4.762,80         -                 

Koda udfra gæsteantal 2.400,00       480,86      -                   480,86          

4.762,80         480,86          -           -           

INFO: 5,25% af entreindtægt entre ex. Moms

Dog minimum 480,86 kr. ved under 150 gæster eller 3,20 kr/gæst 

Moms

Moms

Moms

Moms



Note

Budget Regnskab Budget Regnskab

9 Dekoration og lokaleklargøring Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Telt + Borde og Bænke - FRH telt + scene 25.000,00   20.000,00  -                     5.000,00 -           

Udsmykning 7.500,00     -             6.000,00    -                     1.500,00 -           

Dekoration - 4 -             -              -                     -           -           

Dekoration - 4 -               -             -              -                     -           -           

Dekoration - 5 -               -             -              -                     -           -           

26.000,00  -                     6.500,00 -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

10 Husleje Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Husleje -               -             -              -                     -           -           

-              -                     -           -           

-              -                     -           -           

-              -                     -           -           

Vær opmærksom på om følgende er medregnet - eller skal de angives særskilt i note 16

Rengøring

Forsikring af udstyr, mandskab og lign.

Forbrugsafgifter

Alkoholbevilling hvis der skal sælges øl/spiritus

Bemanding - teknikere, tjenere, bartendere, og lign

Leje af husets teknik

Budget Regnskab Budget Regnskab

11 Markedsføring Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Plakater - Dafolo - delvist sponsoreret 2.000,00     1.600,00    -                     400,00    -           

Facebook 5.000,00     4.000,00    -                     1.000,00 -           

Nordjyske Medier -              -                     -           -           

alt muligt markedsføring -             -              -                     -           -           

5.600,00    -                     1.400,00 -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

12 Småanskaffelser + DMH andel Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Diverse 10.000,00   8.000,00    -                     2.000,00 -           

-              -                     -           -           

Banner stranden 3.500,00     2.800,00    -                     700,00    -           

Dagrofa 1.000,00     800,00        -                     200,00    -           

Oprydning 3.500,00     2.800,00    -                     700,00    

Porto -               -             -              -                     -           

-              -                     -           -           

14.400,00  -                     3.600,00 -           

Moms

Moms

Moms

Moms



Note

Budget Regnskab Budget Regnskab

13 Drikkevarer til barsalg Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

1/3 salgspris - Beregner automatisk 32.500,00          26.000,00  -           6.500,00 -           

Indkøb drikkevarer - 2 -                       -             -              -           -           -           

Indkøb drikkevarer - 3 -                       -             -              -           -           -           

Indkøb drikkevarer - 4 -                       -             -              -           -           -           

Indkøb drikkevarer - 5 -                       -             -              -           -           -           

26.000,00  -           6.500,00 -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

14 IT, Telefoni, kontorartikler Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

IT - 1 -                       -             -              -           -           -           

IT - 2 -                       -             -              -           -           -           

IT - 3 -                       -             -              -           -           -           

Telefoni - 1 -                       -             -              -           -           -           

Telefoni - 2 -                       -             -              -           -           -           

Kontorartikler - 1 -                       -              -           -           -           

Kontorartikler - 2 -                       -             -              -           -           -           

Kontorartikler - 3 -                       -             -              -           -           -           

-              -           -           -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

15 Bemanding / Løn Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Lejet personale - 1 m. moms -                       -             -              -           -           -           

Lejet personale - 2 m. moms -                       -             -              -           -           -           

Lejet personale - 1 u. moms -                       -             -              -           

Lejet personale - 2 u. moms -                       -             -              -           

Lønnet personale Løn -                       -             -              -           

Tillæg 20% -                       -             -              -           

-              -           -           -           

Registrering af lønnede medarbejdere kræver registrering heraf

Lønnet personale koster typisk 20-25% mere end lønnen pga Feriepenge, atp, og lign

Lønnet personale er u. moms

Budget Regnskab Budget Regnskab

16 Andet Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Beredskabet 2.000,00            1.600,00    -           400,00     -           

Bus 2.500,00            2.000,00    -           500,00     -           

-              -           -           -           

-              -           -           -           

-              -           -           -           

-                       -             -              -           -           -           

-              -           -           -           

3.600,00    -           900,00     -           

Moms

Moms

Moms

Moms



Note

Budget Regnskab Budget Regnskab

17 Afskrivninger Beregner automatisk ud fra note 19 Afskrivninger er u. moms

Afskrivninger - 1 -           -           

Afskrivninger - 2 -           -           

Afskrivninger - 3 -           -           

Afskrivninger - 4 -           -           

Afskrivninger - 5 -           -           

-           -           

Budget Regnskab Budget Regnskab

18 Renter Renter er u. moms

Budget Regnskab

Renter lånte midler - 1 -            -           -           -           

Renter lånte midler - 2 -            -           -           -           

Renter lånte midler - 3 -            -           -           -           

-           -           

Værdi efter 1. år

Budget Regnskab Budget Regnskab Levetid Budget Regnskab Budget Regnskab

19 Investeringer Beløb inkl evt moms

Budget Regnskab

Investering - 1 -            -            -              -             -           -           3,00         -                   -           -           -           

Investering - 2 -            -            -              -             -           -           3,00         -                   -           -           -           

Investering - 3 -            -            -              -             -           -           3,00         -                   -           -           -           

Investering - 4 -            -            -              -             -           -           3,00         -                   -           -           -           

Investering - 5 -            -            -              -             -           -           3,00         -                   -           -           -           

-              -             -           -           -                   -           -           -           

Kun ved investering på over 12.800 ex moms - ellers med under småanskaffelser

Moms

Moms

Moms Årlig afskr
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Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2015 Budget 2015 400.660 kr.

Frie midler - puljeansøgninger

Ansøgning Bevillinger Afslag

Skagen Kirkegårdskontor - gravstedspladser i Skagen 2015 forventet beløb 6.500

Den Vestdanske Filmpulje - der bet. 1 kr. pr. indbygger pr. 1.kv. 2015 forventet beløb 60.230

Skagen kirkegårdskontor - gravstedspladser i Skagen vinterdækning forventet beløb 10.000

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre 6.500

Teaterseminar 2016 - Frederikshavn Teaterforening - bev. juni 2014 40.000

Lokalhistoriske foreninger

Eling Sogns lokalhistoriske forening - driftstilskud 6.000

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn 5.000

Østervrå lokalhistoriske forening 6.000

Lokalhistoriske forening for Råbjerg sogn 15.000

Den lokalhistoriske forening for Voerså sogn 6.000

Egnsarkivet for Aasted sogn 5.000

Skæreum Sogneforening 10.000

Gærum Lokalhistoriske Forening 5.000

Kulturhuset Værestedet Lyngså - bevilget i 2015 30.000

Møde den 11. marts 2015

Nellemanns Have - forårsfest 10.000 5.000 undersk.garanti

Nordjyllands Kystmuseum - egnsspil 10.000 5.000 undersk.garanti

Frederikshavn Blaxkhawks Floorball - landsstævne 31.250 15.000 undersk.garanti

SIK 80 - afholdelse af DM i ultraløb 20.000 10.000 undersk.garanti

Foreningen Ny Musik - solokoncert 5.400 afslag

Turisthus Nord - Sæby Jazzfestival 25.000 5.000 undersk.garanti

Unlimited Festival - musikfestival 75.000 20.000 undersk.garanti

Sportens Venner - Rock i Frederikshavn 50.000 25.000 undersk.garanti

Møde 18. juni 2015

Skæve Borgerforening -kultur- og naturoplevelse 5.000 afslag

Frederikshavn Skøjteforening - dækning af halpersonale årets sommercamp 22.000 10.000 undersk.garanti

Musikkorps Sæby - sommerkoncerter 10.000 10.000



Musikforeningen Sæbygarden - 60 års jubilæumsfest 30.000 10.000 undersk.garanti

Historisk Samfund for Vendsyssel - årsbøger 1915-2014 5.000 afslag

Møde 19. august 2015

Midler til plakatsøjle 32.000

Kunstmuseet - midler til maske 10.000

Møde 3. december 2015

Turisthus Nord - Skagen vinterbaderfestival 10.000 10.000

Turisthus Nord - Skagen Litteraturfestival 20.000 afslag

Det Musiske Hus - publikumsudvikling 25.000 afslag

Per Holm og Kevin Sørensen - metalfestival 30.000 15.000



Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2016 - Frie midlere - puljeansøgninger
Budget 406.070 kr.

Udbetalt

Ansøgning Netto Bevillinger Afslag

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser Skagen 2015 forventet beløb 6.500 *

Den Vestdanske Filmpulje 2016- forv. 60.250 - 1.kr. pr. indbygger forventet beløb 60.250 *

Skagen Kirkegård og Menighedsråd - gravstedspladser 2016 vinterdækning forventet beløb 6.234 *

Park og vej - vedligehold Jernalderkældre 6.500 *

Pixelart 50.000

Værtskabet ApS - billetter og picnickurv til Veredensballetten 9.203

Lokalhistoriske foreninger

Eling Sogns lokalhistoriske forening - driftstilskud 6.000 6.000 *

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn 5.000 5.000 *

Østervrå lokalhistoriske forening 6.000 6.000 *

Lokalhistoriske forening for Råbjerg sogn 15.000 15.000 *

Den lokalhistoriske forening for Voerså sogn 6.000 6.000 *

Egnsarkivet for Aasted sogn 5.000 5.000 *

Skærum Sogneforening 10.000 10.000 *

Gærum Lokalhistoriske Forening 5.000 5.000 *

Kulturhuset Værestedet Lyngså 35.000 30.000 *

02. marts 2016

Nordjysk Convention - squaredance event i 2017 15.000 15.000 undersk.garanti

Musikkorps Sæby - sommerkoncerter 12.000 8.000

Borger- og Kulturhuset retfærdigheden - opsætning af udstilling 10.000 afslag

Nellemanns Have - forårsfest 2016 10.000 2.111 undersk.garanti

Frederikshavn Skøjteforening - mandskabstimer til FSF sommer camp 2016 22.000 10.000 undersk.garanti

24 timer ved havet - motionsløb 10.000 10.000 undersk.garanti

MTB Frederikshavn og NBC Frederikshavn - rødspætteløb 25.000 10.000 undersk.garanti

Møde den 8. juni 2016

Sæby Musikkorps - afholdelse af 15. internationale musikfest 15.000 10.000

Vendsyssel Festival - afholdelse af årets festival 20.000 10.000

Frederikshavn Svømmeklub - Ocean Rescue Camp 20.000 15.000

Frederikshavn Museumsforening - sensommerglæder på Bangsbo 7.000 5.000

FUF - afholdelse af forenings- og fritidskonferance 40.000 20.000 undersk.garanti

Politihundeforeningen PH vendelbo, afholdelse af DM på toppen 16.800 8.000



Rasmus Nøhr - havefestival Danmark Dejligst i plantagen 25.000 afslag

Rasmus Nøhr - havefestival Danmark Dejligst afholdelse Aalbæk Idrætscenter 25.000 afslag

Foreninger og borgere i Aalbæk - reetablering af skolemarken i tilfælde af regn 50.000 afslag

Foreningen Stützpunkt, annoncering og plakater ifbm. militærhistorisk dag 10.000 5.000

Amatørgruppen "de usandsynlige" afvikling af lokalhistorisk spil i Skagen 20.000 afslag

Jonas Villadsen, cinematisk dokumentarfilm 10.000 5.000

Møde den 1. september 2016 
Foreningen Kulturmarkt - støtte til shows og teater 20.000 afslag

Chilbal Film - optagelse til TV-program stenrev og havets oaser 50.000 afslag

Frederikshavn Kajakklub - underskudsgaranti uspecificeret beløb til foredrag afslag

Nordic MTB race tilskud til afholdelse af mountainbikeløb 19.000 10.000

Møde den 

72.984 266.814

Budget 2016 406.070

netto 316.585

Rest 21.9.2016 I alt 89.485
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Kapitel 1 

Kulturpolitik og kulturaftaler 

Alle borgere skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset 

hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs 

udfordring, der kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i 

kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en stor rolle i denne indsats ved at danne en 

kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem staten og kommunerne.  

 

1.1. Formålet med kulturaftaler 

Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: 

o understøtte kommunernes engagement på kulturområdet  

o styrke samarbejdet mellem kommuner 

o styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten 

o fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og 

kommunerne  

o give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på 

overordnede mål og resultater  

o sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og 

arbejdsdeling på kulturområdet 

o fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og 

aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet 

o opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for 

det samlede kulturliv i hele landet 

 

Samarbejdet om en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende 

aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialog er 

byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det 

nødvendige løft. Kulturaftalerne sætter bl.a. fokus på udvikling af fælles initiativer af 

høj kvalitet, synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og styrkelse af læring 

og dannelse via nye kulturtilbud på kulturinstitutioner. 
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Kapitel 2 

Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Nordjylland 

 

2.1.  Kulturregionen 

Kulturregion Nordjylland består af de 11 nordjyske kommuner Frederikshavn, Læsø, 

Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands 

og Mariagerfjord samt Region Nordjylland. Regionen har et samlet indbyggertal på 

585.499 nordjyder (pr 01.01.2016).  

 

Nordjylland har et rigt kulturliv drevet af både kunstnere og kulturinstitutioner, der 

producerer kunst og kultur både for de få og for de mange. Dertil kommer et 

velfungerende foreningsliv og en stærk ildsjælekultur, der forankrer og fornyer kulturen 

lokalt. Udfordringen er imidlertid at styrke og synliggøre den kulturregionale 

sammenhængskraft, så den enkelte kulturbruger, uanset alder, uddannelsesniveau, 

bopælskommune og kulturelle præferencer, i højere grad kan nyde godt af Nordjyllands 

samlede kulturliv.  

 

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale 

sammenhængskraft. Kulturregionen har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001 og de 

foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den 

nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af 

eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, 

kulturaktører og kulturbrugere. 

 

Yderligere oplysninger om Kulturregion Nordjylland kan findes på 

www.kulturkanten.dk.  

 

2.2.  Kulturregionens kulturpolitiske 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  

http://www.kulturkanten.dk/
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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 

 

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på 

”kultur med kant”. Aftalen skal række ud til nordjyderne og udvide horisonter ved at 

udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturaftalen skal dog overordnet set 

favne bredt, således at flere kan se sig selv i aftalens indhold og aktiviteter. Dette ligger 

til grund for aftalens vision om at skabe møder, se muligheder og nænsomt rykke 

grænser. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig 

mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.  

 

KulturKANten 2017-2020 lægger også vægt på ordet ”kan”. Et gennemgående tema i 

implementeringen af aftalen og grundlaget for visionens betoning af samarbejde på 

tværs er derfor: Hvad kan kulturen – og hvad kan kommunerne og Region Nordjylland 

gøre sammen, som de ikke kan hver for sig?   

 

 

 

2.3.  Samarbejdsorganisation 

KulturKANtens samarbejdsorganisation er bygget op på baggrund af erfaringer fra de 

tidligere kulturaftaler. 

 

Politisk styregruppe  

Kulturaftalen organiseres med en politisk styregruppe som styrende og besluttende 

organ.  

Styregruppen består af i alt 14 medlemmer, der som udgangspunkt udgøres af 

formændene fra hver af de 11 medlemskommuners kulturudvalg samt Udvalget for 

Regional Udvikling i Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune 

deltager med to personer. Hver kommune og Region Nordjylland udpeger endvidere en 

suppleant for repræsentanten i politisk styregruppe. 

 

Administrativ styregruppe  

Der nedsættes en administrativ styregruppe, der har ansvaret for udvikling, fremdrift og 

løbende evaluering. Administrativ styregruppe har indstillingsret til og står for 

sekretariatsbetjeningen af politisk styregruppe.  

Den administrative styregruppe består som udgangspunkt af fagcheferne i de 11 

kommuner samt Region Nordjylland, men andre medarbejdere kan også gives mandat. 



Side 6 

 

 

Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer, og 

administrativ styregruppe består således af i alt 14 medlemmer.  

 

Formandskab 

Der udpeges en formand og 2 næstformænd for den politiske styregruppe og for den 

administrative styregruppe. Den ene næstformand repræsenterer Region Nordjylland, 

den anden vælges blandt medlemskommunerne. Formandsskabet i administrativ 

styregruppe følger formandsskabet i politiske styregruppe. Formandskabet varetages i 

de fire år, kulturaftalen løber. 

 

Sekretariat  

Sekretariatet betjener politisk og administrativ styregruppe og står for koordinering 

mellem organisationens forskellige led. Derudover varetager sekretariatet aftalens 

overordnede kommunikation, kontakt til Kulturministeriet og andre kulturaftaler samt 

økonomistyring. Hertil kommer, at sekretariatet har tovholderfunktionen i forhold til 

sagsbehandling og opfølgning på ansøgninger til Ud-over-KANten-puljen og KAN-puljen. 

Sekretariatet finansieres af medlemskommunerne. 

Til sekretariatet knyttes også projektlederne for indsatsområderne Mangfoldig kultur 

der rykker og Muligheder for dannelse og talent for at sikre maksimal effektivitet og 

ressourceudnyttelse.  

 

Indsatsområder 

Inden for indsatsområderne Muligheder for dannelse og talent og Mangfoldig kultur der 

rykker etableres projektgrupper til eksekvering af indsatserne. Overordnet er det 

projektgruppernes ansvar at konkretisere og implementere indsatsområderne i 

overensstemmelse med visionen og målene. De to projektgrupper får tilknyttet en politisk 

sparringsgruppe bestående af 3 repræsentanter fra politisk styregruppe. Den politiske 

sparringsgruppe bistår projektgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller uklarhed om 

projektets overordnede mål og retning, for at sikre, at der hurtigt kan træffes en 

beslutning.  

Indsatsområdet Nye møder og fællesskaber får ikke tilknyttet en projektgruppe, men en 

følgegruppe da indsatsen hovedsageligt udføres gennem Kulturmødet Mors, som i 

forvejen har sin egen bestyrelse og projektorganisation. KulturKANten har to 

medlemmer fra politisk styregruppe i Kulturmødets bestyrelse, og disse to medlemmer 

danner sammen med kulturcheferne fra de samme kommuner en følgegruppe, der holder 

politisk styregruppe orienteret. 
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Kulturkonsulentnetværk  

Der etableres et netværk af kulturkonsulenter fra medlemskommunerne/regionen. 

Medlemskommunerne/regionen kan have flere konsulenter siddende i netværket så 

forskellige fagprofiler kommer i spil. Netværket fungerer både som en erfa-gruppe på 

tværs af kommunerne på konsulentniveau og som en ressourcebank, hvor hver 

kommune/region forpligter sig til at bidrage til kvalificering og implementering af 

aftalens aktiviteter. Netværket sikrer kendskab og samarbejde på tværs af regionen. 

Koordinator er tovholder og koordinerer netværkets arbejde. Kommunerne/regionen 

skiftes til at være vært ved netværkets møder. 

 

KAN-puljen og Ud-over-KANten-puljen 

Til sagsbehandling og opfølgning på projekter inden for KAN-puljen og Ud-over-KANten-

puljen nedsættes en sagsbehandlergruppe bestående af koordinator og 1-2 konsulenter. 

Til sagsbehandlergruppen tilknyttes et fagligt korps, der skal bistå med vurdering og 

kvalitetssikring af projektansøgninger og ved efterfølgende evaluering af projekterne. 

Det faglige korps består af ressourcepersoner inden for kulturområdets forskellige 

genrer. Sagsbehandlingsgruppen udarbejder, på baggrund af det faglige korps 

vurderinger, indstillinger til KAN-puljen, som siden behandles i administrativ og politisk 

styregruppe. Sagsbehandlergruppen gives bevillingskompetence til Ud-over-KANten-

puljen. Koordinator er tovholder på begge puljer. 

 

For at sikre organisatorisk effektivitet og ressourceudnyttelse tilstræbes et højt niveau 

af samarbejde på tværs af KulturKANtens organisation, så der eksempelvis arbejdes med 

fælles administration, økonomistyring, markedsføringsplatform osv.  
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Figur 1: Organisationsmodel for KulturKANten 2017-2020 
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Kapitel 3 

Indsatsområder og mål 

Den foregående kulturaftale udstak en vision baseret på tre nøgleord: Møder, Muligheder 

og Mangfoldighed. En videreudvikling af disse tre nøgleord bliver de bærende 

indsatsområder i KulturKANten 2017-2020. 

 

Aftalens tre indsatsområder er:  

 Nye møder og fællesskaber 

 Muligheder for dannelse og talent 

 Mangfoldig kultur der rykker 

 

For hvert indsatsområde er der defineret nogle mål. Målene realiseres gennem tre store 

projekter:  

 Kulturmødet på Mors 

 Børn, Unge & Talent  

 Kulturkaravanen  

 

Herudover etableres der to tværgående projektpuljer:  

 Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb  

 KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen 

 

De to tværgående projektpuljer skal bidrage til at skabe fleksibilitet og dynamik i aftalen 

og øge samspillet med hele kulturregionens interessentkreds af nye som etablerede 

kulturaktører.  
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 Figur 2: Oversigt over kulturaftalens vision, indsatsområder, mål og projekter  
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3.1. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål 

 

Nye møder og fællesskaber 

Med indsatsområdet Nye møder og fællesskaber vil vi arbejde for et kulturtilbud, 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. 

 

Mål: 

 At styrke det regionale fællesskab i kulturlivet gennem samarbejder på 

tværs af genrer og geografi. Nordjylland er beriget af et stort antal dygtige 

kulturaktører – fra etablerede kulturinstitutioner til unge kulturiværksættere, 

foreninger og ildsjæle. Målet er at understøtte synergieffekten mellem regionens 

kulturaktører og skabe bedre betingelser for erfaringsdeling, gensidig læring og 

tværgående samarbejder. Indsatsen skal på sigt resultere i en øget bevidsthed 

blandt kulturaktørerne om at tænke sig ind i et regionalt kulturfællesskab som 

løftestang for det lokale kulturtilbud.  

 

 At skabe lettilgængelige kulturtilbud med fokus på nye kulturbrugere. 

Kulturen skal være tilgængelig for alle nordjyder – uanset hvor de befinder sig i 

livet og på landkortet. Målet er at skabe flere kulturbrugere ved at vække 

borgernes nysgerrighed og nedbryde barrierer for at indtræde i kunsten og 

kulturens univers. Indsatsen skal resultere i at flere borgere tager del i regionens 

kulturtilbud og på sigt udvikler sig til aktive medskabere af og ambassadører for 

kulturen.   

 

 Skabe synlighed og interesse for det regionale kulturliv. Nordjylland 

skal være arena for en levende og engageret offentlig samtale om kunst og 

kultur – både regionalt og nationalt. Målet er dels, at fremme regionens 

synlighed som kulturregion, og dels at skabe øget interesse for kulturens væsen 

blandt borgere, virksomheder og andre interessenter. Indsatsen skal på sigt 

resultere i, at Nordjylland i højere grad forbindes med kunst og kultur – både i 

og uden for regionen.  
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Indsatsområdet føres ud i livet gennem en række større og mindre projektet som 

bidrager til opfyldelse af indsatsområdets mål, og som støttes af KAN-puljen og Ud-

over-KANten-puljen. 

 

Kulturregionen støtter derudover med egne midler Kulturmødet Mors, som en del af 

indsatsområdet. 

 

Kulturmødet Mors er en selvejende institution, hvis primære formål er at afholde og 

videreudvikle en national, dagsordenssættende, årlig kulturbegivenhed på Mors. 

Kulturmødet skal skabe og styrke aktuel debat og oplevelse af kulturens betydning for 

samfundet og det enkelte menneske - både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

I indsatsområdet fokuserer KulturKANten på den regionale del af Kulturmødet Mors 

med et ønske om at understøtte den nordjyske stemme i debatten, at skabe synlighed og 

interesse for nordjyske kulturliv og understøtte muligheden for, at kulturaktører møder 

hinanden på tværs af genrer og geografi. 
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Muligheder for dannelse og talent 

Med indsatsområdet Muligheder for dannelse og talent 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.  

 

Mål:  

 Sikre alle børn lige adgang til mødet med kunst og kultur og 

understøtte deres nysgerrighed og lyst til mere. Nogle børn får kunsten og 

kulturen ind med modermælken – andre gør ikke! Nogle børn elsker at udfolde 

sig kreativt - og andre har brug for et lille skub og en dygtig rollemodel for at 

turde prøve. Men for at kulturen kan berige den næste generation, er det vigtigt 

at sikre, at alle børn møder og oplever kunst og kultur. Målet med indsatsen er 

derfor at sikre bedre adgang til kunst og kultur og give næring til, at alle børn 

vokser op med et aktivt kulturliv som en del af deres livsverden.  

 

 Sikre unges muligheder for at være aktive kulturbrugere og -udøvere 

på deres egne præmisser. Unge mennesker har egne opfattelser af sig selv og 

deres omverden, og derfor skal der være plads til at unge kan udfolde sig, 

eksperimentere og bidrage til at nytænke kulturlivet. Målet er, at regionens 

unge i højere grad opfatter kunstens og kulturens arena som deres egen, og ikke 

som et prædefineret rum, hvor alle spilleregler er fastlagt på forhånd. Indsatsen 

skal på sigt resultere i et mere vibrerende kulturliv, der får næring af de unges 

engagement og konstante udfordring af gængse normer.   

 

 Forberede talenter til optagelse på kreative uddannelser. I Nordjylland 

skal nye talenter inden for kunsten og kulturen have mulighed for at skabe sig 

en levevej inden for det kreative område. Derfor er målet at understøtte 

samspillet mellem de aktører, som møder og udvikler talenterne, og inspirere de 

unge talenter til at udleve drømmen. Indsatsen skal på sigt resultere i at flere 

talenter udklækkes og udvikles fra amatørniveau til professionel udøvelse.  

 

Indsatsområdet består konkret af tre spor: Børn, Unge & Talent. Hvert spor udmøntes i 

en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er videreudvikling af tværregionale 

kulturaktiviteter og -tilbud.  
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De konkrete projekter under de tre spor er:  

 

Børn: 

De mindste  

 Børns Møde Med Kunsten (0-6 år): 

BMMK er en regional ordning, der sigter mod at udvikle og kvalificere møder 

mellem børn og kunstnere. Målet er, at indholdet skal have en høj kvalitet, og 

møderne skal have en længerevarende og stor værdi for de involverede. 

Ordningen skal samtidig være en platform for vidensdeling, 

kompetenceudvikling og inspiration for kunstnere, lærere, pædagoger og andre 

involverede. BMMK (0-6 år) henvender sig til vuggestuer, børnehaver og 

dagplejere. 

 Rød Stue i Biografen (3-6 år): En regional ordning der faciliteter de yngstes 

første møde med det store lærred til film tilpasset denne målgruppe.  

 

Skolebørn 

 Børns Møde Med Kunsten (6-16 år): Se overordnet beskrivelse af ordningen under 

de mindste. BMMK (6-16 år) henvender sig til skoler, biblioteker, fritidsklubber, 

kulturskoler og foreninger.  

Ordningens fokus vil inden for målgruppen 6-16 år i høj grad være på at 

understøtte den åbne skole ved at skabe nye læringsrum og bidrage til positive 

inkluderende fællesskaber i skolehverdagen.  

 Med Skolen i Biografen (6-16 år): En regional ordning, der giver skolen bedre 

vilkår for at anvende biografen som klasselokale og kvalificere 

filmundervisningen i skolen. 

 

Unge:  

 Unges Møde Med Kunsten (15-25 år): Udvikling af en regional ordning der sigter 

mod at facilitere unges møde med kunsten. Ordningen skal skabe grobund for 

inddragelse via fx Kulturcrew og de platforme, de unge i forvejen interagerer med.  

 

Talent:  

 Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen: Mulighed for at unge talenter fra 

hele Nordjylland kan dygtiggøre sig i samspil med andre inden for klassiske 

orkesterinstrumenter.  
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 Brønderslev Forfatterskole: En sommerskole, hvor unge forfatterspirer i alderen 

13-20 år udfordres af professionelle forfattere og hinanden og skaber netværk 

mellem ligesindede i hele landet.  

 Udvikling af nye tiltag, der fremmer talentudvikling i Nordjylland, herunder med 

et særligt fokus på vejen fra talent til professionel 

 

Indsatsområdet vil endvidere blive understøttet af en række større og mindre projekter 

som bidrager til opfyldelse af indsatsområdets mål, og som støttes af KAN-puljen og Ud-

over-KANten-puljen.  
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Mangfoldig kultur der rykker 

Med indsatsområdet Mangfoldig kultur der rykker vil vi fremme et kulturliv, 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. Vi vil udfordre den måde, vi som mennesker ser og møder verdenen på, og skabe 

opmærksomhed og interesse både i og uden for regionen. 

 

Mål: 

 Sikre nem adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle 

borgere. Nordjylland består med sine 11 kommuner af en stor geografi med store 

afstande mellem de fjerneste hjørner af regionen. Målet med denne indsats er 

derfor at sikre bedre adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle 

borgere. Det skal være kultur, der på én gang appellerer til de mange, og samtidig 

er med til at udfordre og flytte grænser. Indsatsen skal på sigt resultere i, at flere 

borgere oplever kunsten og kulturen som et mødested, der udvider horisonter og 

skaber nye vinkler på os selv og vores omverden.   

 

 Engagere og involvere lokale borgere i det regionale kulturliv. Når 

kunsten og kulturen rykker ud af de institutionelle rammer for at møde borgerne 

der, hvor borgerne er, er det afgørende at der sker med ydmyghed, nysgerrig, 

engagement og respekt for den kontekst, der findes lokalt. Målet med indsatsen 

er at skabe en platform for kulturel samskabelse på tværs af regionens lokale 

geografier og særpræg. Indsatsen skal resultere i, at flere borgere oplever det 

regionale kulturtilbud som relevant og værdiskabende i forhold til deres egen 

livsverden.  

 

 Skabe fællesskaber mellem mennesker på tværs af geografi og baggrund. 

Kunsten og kulturen er ikke blot et oplevelsesrum – den er også et møderum, 

hvor vi kan have nogle andre samtaler, end dem vi har via medierne og den øvrige 

offentlige debat. Målet er at skabe et kulturelt mødested, der giver nordjyderne 

større indsigt i hinanden på tværs af geografi og baggrund. Indsatsen skal på sigt 

øge den regionale samhørighed og fællesskabsfølelse.  

 

Indsatsområdet består konkret af en kulturkaravane, der binder Nordjylland sammen 

med aktiviteter i alle regionens kommuner. Der nedsættes en projektgruppe på tværs af 

kommunerne, som skal detailudvikle og planlægge kulturkaravanen, samt igangsætte 

og facilitere en open-call-proces omkring udmøntningen af projektet. 
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Alle kommuner forpligter sig endvidere til at gå aktivt ind i projektgruppen og hjælpe 

med planlægning og afvikling, når karavanen kommer på besøg hos dem. 

 

Karavanens indhold består af to dele: et lokalt program, som varierer fra kommune til 

kommune og et fast program, der er gennemgående, og som defineres nærmere via 

open-call-processen. Open-call-processen vil primært henvende sig til regionens store 

kulturaktører, men også statslige kulturinstitutioner vil blive inviteret til at deltage. 

Karavanens faste program vil blive suppleret af et lokalt program, som bliver til i 

samarbejde mellem projektgruppen og de 11 kommuner, som karavanen besøger.  

 

Ved at præsentere national og regional kultur på højt niveau og samtidig aktivere 

lokale kulturaktører, skoler, kultur-og musikskoler, biblioteker, foreninger, kunstnere 

mv. er det tanken, at kulturkaravanen på én gang forener det nationale, det regionale 

og det lokale - og derved præsenterer og involverer borgere og kulturaktører på tværs i 

en mangfoldighed af kultur. Borgerne får mulighed for at opleve en række kulturtilbud 

lokalt, som man normalt skal rejse efter. Kulturaktørerne får mulighed for at formidle 

på en ny platform og i nye samarbejder - lige der hvor borgerne bor og lever.  Og vigtigst 

af alt, borgerne får indblik i, hvad der rører sig på kulturfronten og får forhåbentlig lyst 

til mere. 

 

Kulturkaravanen vil blive suppleret af en række større og mindre projekter som 

bidrager til opfyldelse af indsatsområdets mål, og som støttes af KAN-puljen og Ud-

over-KANten-puljen. 
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Kapitel 4 

Bevillinger knyttet til aftalen  

 

Økonomiske 

rammer     

Kulturregion 

Nordjylland 2017 2018 2019 2020 

Mio. kr., 2016-

prisniveau     

 
Kultur- 

ministeriet 

Regional 

medfinans. 

Kultur-

ministeriet 

Regional 

medfinans. 

Kultur-

ministeriet 

Regional 

medfinans. 

Kultur 

ministeriet 

Regional 

medfinans 

Tidligere 

amtslige ikke 

lovbestemte 

tilskud 

1.505.317 - 1.474.101 - 1.446.353 - 1.446.353 - 

Tilskud fra 

Puljen til kultur i 

hele landet 

2.300.000 2.704.200 2.300.000 2.704.200 2.300.000 2.704.200 2.300.000 1.942.745 

Økonomisk 

ramme 
3.805.317 2.704.200 3.774.101 2.704.200 3.746.353 2.704.200 3.746.353 1.942.745 

Samlet 

økonomisk 

ramme 

25.123.104    

 

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens 

fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. 
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Kapitel 5 

Evaluering og regnskabsoplysninger 

 

5.1. Evaluering 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. 

 

Kulturregion Nordjylland skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater 

med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med 

Kulturstyrelsen. For nye aftaler indsendes regnskab og status/midtvejsevaluering den 

15. september i aftalens andet år. Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. 

Senest den 1. marts i aftalens fjerde og sidste år skal kulturregionen indsende en skriftlig 

evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger 

om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende 

retningslinjer herfor. 

 

5.2. Regnskabsoplysninger  

Kulturregion Nordjylland skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger 

for forbruget af den kulturelle rammebevilling, projektbevillinger fra Puljen til kultur i 

hele landet samt tidligere amtslige tilskud uden for lov (kommunalfuldmagtstilskud). 

Der skal kun redegøres for modtagne tilskud fra de tre statslige finansieringskilder. 

 

Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger 

for den regionale medfinansiering.  

 

Regnskabsoplysningerne skal vise, hvor stort et statsligt hhv. regionalt tilskud de enkelte 

institutioner og aktiviteter har modtaget fra rammebevilling, kommunalfuldmagts-

bevilling og Puljen til kultur i hele landet.  

 

For tilskud fra Puljen til kultur i hele landet skal der indsendes en oversigt, der viser 

bevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig 

en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det fremgår, at revisionen som en del af sin 

gennemgang af regnskabet bl.a. har påset, at den samlede statslige medfinansiering af 

den samlede finansiering af hvert indsatsområde ikke overstiger 50 %. 

 

De årlige regnskaber skal være reviderede, og Kulturstyrelsen skal modtage oplysninger 

om den udførte revision. 

 



Side 20 

 

 

Regnskaberne skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. september det 

efterfølgende år. 

 

Regnskaberne skal følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. 

 

Regionens kulturinstitutioner skal endvidere indsende statistiske oplysninger og 

årsregnskaber m.v. til Kulturstyrelsen i samme omfang som kulturinstitutioner, der ikke 

indgår i en kulturaftale. 

   

 

   

 

 

 

 



Side 21 

 

 

Kapitel 6 

Underskrift af aftalen 

 

 

……………………………… 

Sted og dato 

 

 

……………………………… 

Kulturministeren 

 

 

……………………………… 

Aalborg Kommune 

 

 

……………………………… 

Mariager Kommune    

 

 

……………………………… 

Brønderslev Kommune 

 

 

……………………………… 

Morsø Kommune 

 

 

……………………………… 

Frederikshavn Kommune 

 

 

……………………………… 

Rebild Kommune 

 

 

……………………………… 

Hjørring Kommune 

 

 

……………………………… 

Thisted Kommune 

 

 

……………………………… 

Jammerbugt Kommune 

 

 

……………………………… 

Vesthimmerlands Kommune 

 

 

……………………………… 

Læsø Kommune 

 

 

……………………………… 

Region Nordjylland 
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Faste bilag 

 
Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 

Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 

Bilag 3: Uddybende beskrivelse af indsatsområder  
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Bilag 1 
Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 

 

1. Tidligere amtslige tilskud uden for lov  

 

I aftaleperioden overføres tilskud til kulturregionen til følgende tilskudsmodtagere: 

 

Institution/tilskud i kr./2016-prisniveau Årligt tilskud 

1/1 Kunstner til ¼ pris  1.058.113 

Med Skolen i Biografen 447.204 

I alt 1.505.317 

 

 

Kulturregionen overtager i aftaleperioden ansvaret for de tidligere amtslige tilskud uden 

for lov (kommunalfuldmagtstilskud). Forudsætningerne for bevillingen er som angivet på 

finanslovens hovedkonto 21.11.35. Kultur i kommuner. Dette indebærer, at de lokale 

parter i kulturaftalen kan håndtere tilskuddene i overensstemmelse med principperne for 

den kulturelle rammebevilling og inden for de rammer, der er aftalt i kulturaftalen.  

 

Bevillingen har følgende størrelse i 2016-prisniveau:  

 

2017:  Beløb kr. 1.505.317 

2018 Beløb kr. 1.474.101 

2019:  Beløb kr. 1.446.353 

2020 Beløb kr. 1.446.353 

 

 

Bevillingen vil blive opregnet med det af Finansministeriet fastsatte indeks til brug for 

regulering af tilskudsbevillinger. Bevillingen udbetales kvartalsvis og er med forbehold 

for finanslov 2017. 

 

Den samlede årlige bevilling til kulturregion Nordjylland udbetales som et samlet beløb.  

 

Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning, som indebærer en 

ændring af tilskuddet, vil rammebevillingen vedr. kommunalfuldmagtstilskud blive 

reguleret tilsvarende. De tidligere amtslige kommunalfuldmagtsmidler er omfattet af 

samme bestemmelser, som gælder for den kulturelle rammebevilling - se afsnit 1.1. 
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I de tilfælde, hvor der i forbindelse med de årlige forhandlinger om rammerne for 

finansloven gennemføres generelle besparelser i kulturbudgettet, vil der ske en tilsvarende 

reduktion af den kulturelle rammebevilling. Reduktionen vil ske med de procentsatser, 

der gælder for kulturbudgettets øvrige tilskudsbevillinger.  

 

 

2. Statslige bevillinger fra Puljen til kultur i hele landet 

Staten kan yde tilskud til særlige indsatsområder som led i en kulturaftale fra Puljen til 

kultur i hele landet, som er en del af de kulturelle udlodningsmidler.  

 

Tilskuddene fra udlodningsaktstykket udbetales i to årlige rater. Tilskuddene ydes som 

faste kronebeløb, der ikke er omfattet af prisreguleringer eller besparelser i 

aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til det næste inden for 

aftaleperioden. Staten kan kræve ikke-anvendte tilskud tilbagebetalt ved aftalens udløb. 

 

Tildelingen af udlodningsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. 

 

Fordeling af udlodningsmidler og kulturregionens egenfinansiering til konkrete 

indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. 
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Årlig statslig bevilling til indsatsområder 2017-2020 
 

Indsatsområde 
/mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

Nye møder og 
fællesskaber 

252.000 252.000 252.000 252.000 

Muligheder for 
dannelse og talent 
 

1.136.600 1.136.600 1.136.600 1.136.600 

Mangfoldig kultur 
der rykker 
 

911.400 911.400 911.400 911.400 

I alt 
2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 

 
 
Kulturregionens egenfinansiering 2017-2020* 
 
 

Indsatsområde 
/mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

Nye møder og 
fællesskaber 

547.000 547.000 547.000 547.000 

Muligheder for 
dannelse og talent 
 

1.169.600 1.169.600 1.169.600 1.169.600 

Mangfoldig kultur 
der rykker 
 

987.600 987.600 987.600 987.600 

I alt  
 

2.704.200 2.704.200 2.704.200 2.704.200 

*Kulturregionens egenfinansiering fremstår som markant mindre end i den tidligere aftale, men det er kun 

tilfældet, fordi kulturregionen i denne aftale har valgt ikke at tælle de enkelte projekters egen-

/medfinansiering med som en del af kulturregionens egenfinansiering. Der vil derfor ud over de 

ovenstående beløb også være et væsentligt bidrag til aftalen fra de lokale kulturaktører. 
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Bilag 2 
Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 

 

Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland har virkning for 

perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020.  

 

Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det 

grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom.  

 

Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer i lovgivning, som har 

virkning for de bevillinger, der indgår i rammebevillingen, og ændringer i den regionale 

egenfinansiering, som indebærer, at rammebevillingen skal reguleres. Kan der ikke opnås 

enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende 

aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret 

fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af 

aftaleperioden. 

 

Hvis en kommune/region, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny 

ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af 

sammensætningen af parterne bag aftalen. 
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Bilag 3  
 
Uddybende beskrivelse af indsatsområderne 
 

Indsatsområde 1: Nye møder og fællesskaber 

 

1. Indsatsområdets indhold Indsatsområdet vil bestå af 

Kulturmødet Mors, som udelukkende er 

støttet af midler fra 

medlemskommunerne og Region 

Nordjylland og en række større og 

mindre projekter støttet af KAN-puljen 

og Ud-over-KANten-puljen. 

 

Målgruppe: Kulturaktører og nye 

kulturbrugere 

2. Indsatsområdets formål Vi vil arbejde for et kulturtilbud, 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. 

 

Det gør vi ved:  

- At styrke det regionale fællesskab 

i kulturlivet  

- At skabe lettilgængelige 

kulturtilbud med fokus på 

kulturbrugere  

- At skabe synlighed og interesse 

for det regionale kulturliv 
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3. Hvilke samarbejdsparter 

indgår i indsatsområdet? 

Den selvejende institution Kulturmødet 

Mors. 

 

Ansøgerne til KAN-puljen og Ud-over-

KANten-puljen vil være et bredt udsnit 

af regionens kulturaktører.  

 

Ansøgningerne vil blive behandlet af et 

kulturfagligt korps bestående af 

ressourcepersoner inden for forskellige 

genrer  

 

4. Hvilke effekter vil 

efterfølgende kunne 

konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Indsatsen vil på sigt resultere i følgende 

effekter: 

 

- Øget bevidsthed blandt 

regionens kulturaktører om 

værdien af det regionale 

kulturfællesskab. 

 

Effekten kan konstateres via 

kvalitativ evaluering.  

 
- At flere borgere tager del i 

regionens kulturtilbud og 
udvikler sig til aktive medskabere 
af og ambassadører for kulturen. 
 
Effekten kan konstateres via 
kvalitativ evaluering af de 
gennemførte projekter 
kombineret med optælling af 
kvantitative forhold såsom antal 
deltagere, antal 
projektansøgninger til Ud-over-
KANten-puljen mv.   
 

- At Nordjylland i højere grad 
forbindes med kunst og kultur – 
både i og uden for regionen.  
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Effekten kan konstateres via 
kvalitativ evaluering kombineret 
med Infomediasøgning på 
kulturrelateret omtale af 
regionen.  

5. Kortfattet budget og 

finansieringsplan 

 

Udgifter (for alle 4 år samlet) 

Kulturmødet Mors                  1.640.000 

Del af KAN-puljen                    800.000 

Del af Ud-over-Kanten-puljen    268.000 

Formidling og evaluering af 

indsatsområdet                           128.000 

I alt                                         2.836.000 

 

Finansiering (for alle 4 år samlet) 

Kulturregion Nordjylland        1.828.000 

Kulturministeriet                     1.008.000 

I alt                                         2.836.000 
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Indsatsområde 2: Muligheder for dannelse og talent 

 

1. Indsatsområdets indhold Indsatsområdet vil bestå af 3 spor: 

Børnekultur, Ungekultur og 

Talentudvikling. Under hvert spor 

etableres eller videreudvikles forskellige 

projekter.  

 

Børn: 

De mindste  

 Børns Møde Med Kunsten (0-6 

år): 

BMMK er en regional ordning, 

der sigter mod at udvikle og 

kvalificere møder mellem børn 

og kunstnere. Målet er, at 

indholdet skal have en høj 

kvalitet, og møderne skal have en 

længerevarende og stor værdi for 

de involverede. Ordningen skal 

samtidig være en platform for 

vidensdeling, 

kompetenceudvikling og 

inspiration for kunstnere, lærere, 

pædagoger og andre involverede. 

BMMK (0-6 år) henvender sig til 

vuggestuer, børnehaver og 

dagplejere. 

 Rød Stue i Biografen (3-6 år): En 

regional ordning der faciliteter de 

yngstes første møde med det 

store lærred til film tilpasset 

denne målgruppe.  

 

Skolebørn 

 Børns Møde Med Kunsten (6-16 

år): Se overordnet beskrivelse af 
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ordningen under de mindste. 

BMMK (6-16 år) henvender sig 

til skoler, biblioteker, 

fritidsklubber, kulturskoler, 

kulturinstitutioner og foreninger.  

Ordningens fokus vil inden for 

målgruppen 6-16 år i høj grad 

være på at understøtte den åbne 

skole ved at skabe nye 

læringsrum og bidrage til positive 

inkluderende fællesskaber i 

skolehverdagen.  

 Med Skolen i Biografen (6-16 år): 

En regional ordning, der giver 

skolen bedre vilkår for at 

anvende biografen som 

klasselokale og kvalificere 

filmundervisningen i skolen. 

 

Unge:  

 Unges Møde Med Kunsten (15-

25 år): Udvikling af en regional 

ordning der sigter mod at 

facilitere unges møde med 

kunsten. Ordningen skal skabe 

grobund for inddragelse via fx 

Kulturcrew og de platforme, de 

unge i forvejen interagerer med.  

 

Talent:  

 Ungdomssymfoniorkestrene & 

Orkesterskolen: Mulighed for at 

unge talenter fra hele Nordjylland 

kan dygtiggøre sig i samspil med 

andre inden for klassiske 

orkesterinstrumenter.  

 Brønderslev Forfatterskole: En 

sommerskole, hvor unge 
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forfatterspirer fra hele landet i 

alderen 13-20 år udfordres af 

professionelle forfattere og 

hinanden og skaber netværk 

mellem ligesindede i hele landet. 

Brønderslev Forfatterskole 

rummer også et lokalt 

skoleprojekt, hvor udvalgte 

børn/unge udvikler deres talent 

for at skrive. 

 Udvikling af nye tiltag, der 

fremmer talentudvikling i 

Nordjylland, herunder med et 

særligt fokus på vejen fra talent til 

elite.  

Indsatsområdet vil endvidere blive 

understøttet af en række større og 

mindre projektet som bidrager til 

opfyldelse af indsatsområdets mål, og 

som støttes af KAN-puljen og Ud-over-

KANten-puljen. 

 

Målgruppe: Børn, unge og talenter i 

Nordjylland 

2. Indsatsområdets formål 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. 

 

Det gør vi ved:  

- At sikre alle børn lige adgang til 

mødet med kunst og kultur og 
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understøtte deres nysgerrighed og 

lyst til mere. 

- At sikre unges muligheder for at 

være aktive kulturbrugere og -

udøvere på deres egne præmisser 

- At forberede talenter til optagelse 

på kreative uddannelser.  

3. Hvilke samarbejdsparter 

indgår i indsatsområdet? 

Nordjyske kunstnere, skoler og 

børneinstitutioner, Kulturinstitutioner, 

Kulturskoler i Nordjylland (KIN), CFU 

Nordjylland og DFI, Brønderslev 

Forfatterskole.   

 

Ansøgerne til KulturKANtens to 

tværgående puljer vil være et bredt udsnit 

af regionens kulturaktører. 

Ansøgningerne vil blive behandlet af et 

kulturfagligt korps bestående af 

ressourcepersoner inden for forskellige 

genrer. 

4. Hvilke effekter vil 

efterfølgende kunne 

konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Indsatsen vil på sigt resultere i følgende 

effekter: 

 

Børneområdet 

- Flere børn vokser op med et 

aktivt kulturliv som en del af 

deres livsverden. 

Effekten kan sandsynliggøres via 

børnenes deltagelse i indsatsens 

aktiviteter, hvormed de på bedst 

mulig vis introduceres til kunsten 

og kulturens verden.   

 

- Med Børns Møde Med Kunsten 

forventer vi at nå ud til skoler, 

dagsinstitutioner og 

kulturinstitutioner i alle 11 

kommuner og at kunne 
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præsentere alle kunstgenrer; 

billedkunst, scenekunst, litteratur, 

musik, dans, arkitektur og design. 

Vi forventer årligt at gennemføre 

ca. 120 projekter á 10-40 timers 

varighed.  

Deltagerantal:  

120x25x4= 12.000 børn 

Deltagertimer:                             

12.000x20=240.000 timer 

 

- Med Skolen i Biografen og Rød 

Stue i Biografen forventer vi at 

ca. 30.000 skolebørn og ca. 

10.000 dagsinstitutionsbørn får et 

biografbesøg årligt 

Deltagerantal: 

40.000x4=160.000 børn 

Deltagertimer: 

160.000x1,5=240.000 timer 

 

Ungeområdet 

- Et mere vibrerende kulturliv der 

næres af de unges engagement og 

konstante udfordring af gængse 

normer.  

Effekten kan sandsynliggøres ved 

de unges deltagelse i indsatsens 

aktiviteter, hvormed de får 

mulighed for at forme det 

kulturliv, der omgiver dem 

 

- Med Unges Møde Med Kunsten 

forventer vi at igangsætte ca. 15 

ungeprojekter/tiltag årligt med 

gennemsnitligt 20 deltagere 

Deltagerantal: 
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15x20x4=1200 unge 

 

Talentområdet 

- At flere talenter udklækkes og 

udvikles fra amatørniveau til 

professionel udøvelse. 

Effekten kan sandsynliggøres via 

de unges tilstrømning til de 

anførte talentinitiativer, hvormed 

de møder ligesindede, skaber 

rollemodeller og viser vejen for 

andre talenter.   

 

- Med Brønderslev Forfatterskole 

forventer vi at ca. 72 Børn/unge 

fra hele landet årligt deltager i 

internat og at 11 elever årligt 

deltager i forfatterskolens 

skoleprojekt 

Deltagerantal:  

(72+11)x4=288 børn/unge 

Deltagertimer:  

72x70x4 +11x64x4=22.976 timer 

 

- Med Ungdomssymfoniorkestrene 

& Orkesterskolen forventer vi ca. 

100 deltagere på de 3 årlige 

orkesterstævner og at ca. 16 

elever deltager i orkesterskolen 

årligt 

Deltagerantal: 100x3x4+ 

16x4=1264 deltagere 

Deltagertimer: 

1200x21+16x80x4= 30.320 timer 

 

- Med nye tiltag (talent) forventer 

vi at ca. 80 talenter årligt deltager 

i talentplejende projekter af mere 
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fordybende karakter inden for 

forskellige genrer. 

Deltagerantal: 80x4=320 

deltagere 

 

5. Kortfattet budget og 

finansieringsplan 

 

Udgifter (for alle 4 år samlet) 

Nye udviklingstiltag                 3.500.000 

Videreudvikling af tværkommunale 

talenttiltag *                             1.608.800      

Videreudvikling af tværkommunale 

børnekulturtiltag **                     414.180 

Projektledelse og økonomi       2.400.000 

Del af KAN-puljen                     800.000 

Del af Ud-over-Kanten-puljen    268.000 

Formidling og evaluering af 

indsatsområdet                            128.000 

I alt ***                                   9.118.980 

 

Finansiering (for alle 4 år samlet) 

Kulturregion Nordjylland         4.572.580 

Kulturministeriet                      4.546.400 

I alt***                                    9.118.980 

*Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen og 

Brønderslev Forfatterskole 

**BMMK og Med Rød Stue i Biografen 

*** Hertil kommer udgifter og indtægter i relation til 

tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud til 

tværkommunale kulturaktiviteter inden for 

børnekulturområdet, hvilket udgør yderligere 5.872.124 

kr. som administreres inden for dette indsatsområde. 
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Indsatsområde 3: Mangfoldig kultur der rykker  

 

1. Indsatsområdets indhold Indsatsområdet vil bestå af en 

kulturkaravane, som involverer en bred 

vifte af kulturelle genrer, og som har 

aktiviteter i alle regionens kommuner.  

 

Karavanen vil blive suppleret af en 

række større og mindre projekter støttet 

af KAN-puljen og Ud-over-KANten-

puljen 

 

Målgruppe: Borgere og kulturaktører. 

2. Indsatsområdets formål Formålet er at fremme et kulturliv, 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. 

 

 

Det gør vi ved:  

- At sikre nem adgang til kultur af 

høj kvalitet i alle kommuner og 

for alle borgere. 

- At engagere og involvere lokale 

borgere i det regionale kulturliv.  

- At skabe fællesskaber mellem 

mennesker på tværs af geografi 

og baggrund.  

 

3. Hvilke samarbejdsparter 

indgår i indsatsområdet? 

Kulturkaravanen:  
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Der nedsættes en projektgruppe på tværs 

af kommunerne, som skal detailudvikle 

og planlægge kulturkaravanen.  

 

Projektgruppen igangsætter og faciliterer 

en open-call-proces, hvor kulturaktører i 

hele regionen, samt statslige 

kulturinstitutioner opfordres til at byde 

ind på til karavanens programindhold.  

 

Projektgruppen står endvidere for 

samarbejde og koordinering med de 

enkelte kommuner. 

 

Karavanen skal:  

- tegne et moderne og mangfoldigt 

portræt af Nordjylland som 

kulturregion  

- dels bestå af et fast program dels 

af et lokalt program, som 

udvikles i samarbejde med lokale 

aktører  

- besøge alle 11 kommuner i 

regionen. I hver kommune skal 

karavanen tage ”noget” med 

videre, som skal indgå som del af 

et portræt af Nordjylland som 

kulturregion.  

 

Projektpuljer:  

Ansøgerne til KAN-puljen og Ud-over-

KANten-puljen vil være et bredt udsnit 

af regionens kulturaktører.  

 

Ansøgningerne vil blive behandlet af et 

kulturfagligt korps bestående af 

ressourcepersoner inden for forskellige 

genrer. 
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4. Hvilke effekter vil 

efterfølgende kunne 

konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Indsatsen vil på sigt resultere i følgende 

effekter: 

 

- At flere borgere oplever kunsten 

og kulturen som et mødested, 

der udvider horisonter og skaber 

nye vinkler på os selv og vores 

omverden.   

 

Effekten kan konstateres via 

monitorering af aktiviteter og 

antal deltagere fordelt på 

regionens geografi samt 

kvalitativ evaluering blandt 

deltagere.  

 

- At flere borgere oplever det 

regionale kulturtilbud som 

relevant og værdiskabende i 

forhold til deres egen livsverden.  

  

Effekten kan konstateres via 

kvalitativ evaluering blandt 

borgere og øvrige medvirkende.  

 

- At øge den regionale 

samhørighed og 

fællesskabsfølelse. 

 

- Effekten kan sandsynliggøres via 

borgeres og øvrige 

interessenternes engagement i 

indsatsområdets aktiviteter og 

konstateres via kvalitativ 

evaluering blandt borgere og 

øvrige medvirkende.  
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5. Kortfattet budget og 

finansieringsplan 

 

Udgifter (for alle 4 år samlet) 

Kulturkaravanen                     4.400.000 

Del af KAN-puljen                    800.000 

Del af Ud-over-KANten- 

puljen                                        268.000 

Projektledelse og økonomi      1.700.000 

Formidling og evaluering af 

indsatsområdet                           128.000                          

I alt                                         7.296.000                                     

 

Finansiering (for alle 4 år samlet) 

Kulturregion Nordjylland        3.650.400 

Kulturministeriet                     3.645.600 

I alt                                        7.296.000 
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KulturKANten 2017-2020

Rainbow People fra Bunkerlove Festival 2014



Økonomi
Kommuner
o 3 kr. pr. borger pr. år 
(i alt ca. 7 mio.)

Region Nordjylland
o Ikke endeligt afklaret 

endnu 

Kulturministeriet
o Godt 15  mio. i alt 

(2017-2020) 

Ca. 90 % af midlerne går til 
indsatsområder

Ca. 10 % til administration, 
møder, fælles 
arrangementer og lign.

Soft Clay
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Væk lysten
ryk grænserne
& 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. 



De bagvedliggende værdier

o Vække nysgerrighed og udvide horisonter

o Involvere og engagere mennesker

o Give næring til kreativitet og lyst til at skabe

o Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs

o Overraske og rykke grænser for de få og for de mange

o Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Fra optagelserne på kortfilmen Himlen brænder 



3 indsatsområder

o Muligheder for dannelse og talent:
Børn, Unge & Talent

o Nye møder og fællesskaber:
Kulturmødet Mors

o Mangfoldig kultur der rykker:
Kulturkaravanen

Ella Mortons Meteor Shower, Land Shape Festival 2015
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Kulturmødet Mors
Nye møder og fællesskaber

KulturKANten fokuserer på den 
regionale del af Kulturmødet 
Mors med et ønske om at 
understøtte den nordjyske 
stemme i debatten, at skabe 
synlighed og interesse for det 
nordjyske kulturliv og 
understøtte muligheden for at 
kulturaktører møder hinanden 
på tværs af genrer og geografi

Indsatsområdet understøttes 
også af projekter under 
Kulturpuljen og Ud-over-
KANten-puljen.

Styrke det regionale fællesskab i 
kulturlivet gennem samarbejder 
på tværs af genrer og geografi

Skabe lettilgængelige kulturtilbud 
med fokus på nye kulturbrugere

Skabe synlighed og interesse for 
det regionale kulturliv

Kulturmødet Mors

MÅL

Indsatsområdets budget i alt ca. 
3.200.000 kr.



Mulighed for dannelse og talent

KulturKANten vil skabe tilbud, der vækker 
nysgerrighed og lyst, nærer vores talenter og 
danner os som hele mennesker. Vi vil skabe 
muligheder for alle, særligt børn og unge, 
opbygger og udlever deres kulturelle talent.

- Børns Møde Med Kunsten
- Biografordningerne (Med Skolen og Rød Stue i 

Biografen)
- Unges Møde Med Kunsten
- Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen
- Brønderslev Forfatterskole
- Nye tiltag der fremme talenter i Nordjylland og 

vejen fra talent til professionel

Indsatsområdet understøttes også af projekter 
under Kulturpuljen og Ud-over-KANten-puljen.

Vendsyssel Drengekor, Filmtalent Nord, BMMK (dans) og Rød Stue i Biografen

Børn, Unge & Talent
Sikre alle børn lige adgang til 
mødet med kunst og kultur og 
understøtte deres lyst til mere

Sikre unges muligheder for at være 
aktive kulturbrugere og –udøvere 
på deres egne præmisser

Forberede talenter til optagelse på 
kreative uddannelser

MÅL

Indsatsområdets budget i alt ca. 
15.000.000 kr.



Mangfoldig kultur der rykker

Kultur-
karavanen

Sikre nem adgang til kultur 
af høj kvalitet

Engagere og involvere lokale 
borgere i det regionale 
kulturliv 

Skabe fællesskaber mellem 
mennesker på tværs af 
geografi og baggrund

Birgittas vandrefortællinger

Kulturkaravanen er et moderne portræt af Nordjylland. Den skal fremme et kulturliv, der 
nænsomt flytter vores grænser og rykker os sammen i et stærkt regionalt fællesskab. Alle skal 
kunne opleve og deltage i Kulturkaravanen, og den skal indeholde både den brede og den smalle 
kultur.
Kulturkaravanen besøger alle 11 kommuner med aktiviteter fra regionale og nationale 
kulturinstitutioner og med et lokalt program udviklet i samarbejde med de lokale aktører.

Indsatsområdet understøttes også af projekter under Kulturpuljen og Ud-over-KANten-puljen

MÅL

Indsatsområdets budget i alt 
7.600.000 kr.



Puljer

Ud-over-KANten-puljen understøtter 
Nordjyllands kulturelle vækstlag – det er her, 
man kan søge midler til at afprøve sin skæve 
idé uden at skulle vente længe på penge og 
uden at skulle give lange rapporter bagefter.
Løbende ansøgningsfrist. 
ca. 200.000 kr. om året. 
Der kan søges op til 10.000 kr. 

Kulturpuljen understøtter 
kulturaktørerne i Nordjylland. 
Her kan man søge midler til 
større projekter, der bidrager til 
opfyldelsen af KulturKANtens
vision. Minimumsbudget på 
200.000 kr.
Egen- eller medfinansiering på 
min. 33 % 
Ansøgningsrunde hvert andet år. 
Ca. 2.4 mio. i puljen i alt

Tværgående 

Trin mod Toppen

Talentcenter for Det
Kongelige Teaters 
Balletskole

Jooklo Duo meets Trespass Trio + 
Morten Poulsen



Organisation

Tik Tak Tuxen – dansen ud af maleriet

Politisk styregruppe

Administrativ styregruppe

Følgegruppe 
Kulturmødet Mors

Projektgruppe 
Børn, Unge & 
Talent

Projektgruppe
Kulturkaravanen

Kulturkonsulentnetværk

Sagsbehandlergruppe/ Fagligt Korps

Se
kretariat

Politisk sparringsgruppePolitisk sparringsgruppe



Michael Richardt & Stephanie Genevieve – Land Shape 2015

Hvad KAN vi så med KulturKANten 
som vi ikke kan hver for sig?

o Vi KAN få meget mere kultur i 
Nordjylland, fordi vi får adgang til 
betydelige statslige midler

o Vi KAN understøtte en fortsat 
udvikling af vores lokale 
kulturinstitutioner, fordi vi giver 
dem mulighed for at søge midler til 
udviklingsprojekter og inddrager 
dem i vores nye tiltag

o Vi KAN sætte os ambitiøse mål for nordjysk 
kulturliv - og gennemføre dem

o Vi KAN lave nye ting sammen og 
gøre brug af hinandens viden, fordi 
vi gennem KulturKANten har fået 
nye netværk på tværs af kommuner 
og kulturaktører

o Vi KAN udvikle og gennemføre store 
regionale kulturprojekter, som en enkelt 
kommune ikke ville kunne

o Vi KAN understøtte Nordjylland som et 
attraktivt sted for kunstnere, fordi vores 
projekter beskæftiger kunstnere og sikrer dem 
en indtjening

o Vi KAN styrke den regional identitet og 
sammenhængskraft og dermed give grobund 
for endnu mere samarbejde…

www.kulturkanten.dk
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Budget KulturKANten 2017-2020

Indtægter 2017 2018 2019 2020 I alt

Kommuner (580.000 indbyggere og 3 kr) 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 6.960.000

Region Nordjylland (fast årligt beløb) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

Kommunernes administrationsbidrag 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000

Kulturministeriet 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 9.200.000

Overgangsordning (BMMK) 1.058.113 1.031.871 1.012.447 1.012.447 4.114.878

Overgangsordning (Med skolen i Biografen) 447.204 442.230 433.906 433.906 1.757.246  

Samlede indtægter i alt 7.120.317 7.089.101 7.061.353 7.061.353 28.332.124

Økonomi fordelt på indsatsområder

Nye møder og fællesskaber

Udgifter 2017 2018 2019 2020 I alt Procent

Procentfordeling 

Nordjylland/Staten

Kulturmødet Mors 500.000 500.000 500.000 140.000 1.640.000

Del af KAN-puljen 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

Del af Ud-over-KANten-puljen 67.000 67.000 67.000 67.000 268.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet 32.000 32.000 32.000 32.000 128.000

I alt 799.000 799.000 799.000 439.000 2.836.000 10

Finansiering

Kulturregion Nordjylland 547.000 547.000 547.000 187.000 1.828.000 64,46

Kulturministeriet 252.000 252.000 252.000 252.000 1.008.000 35,54

I alt 799.000 799.000 799.000 439.000 2.836.000

Muligheder for dannelse og talent
Udgifter

Nye udviklingstiltag Talent 500.000 500.000 500.000 400.000 1.900.000

Unges Møde Med Kunsten 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000

Videreudvikling af Brønderslev Forfatterskole 37.200 37.200 37.200 37.200 148.800

Videreudvikling af Ungdomssymfoniorkestrene & 

Orkesterskolen 365.000 365.000 365.000 365.000 1.460.000

Videreudvikling af Rød Stue i biografen 103.545 103.545 103.545 103.545 414.180

1/1 kunstner til 1/4 pris (Nu BMMK) (statslig 

rammebevilling) 1.058.113 1.031.871 1.012.447 1.012.447 4.114.878

Med skolen i biografen (Statslig rammebevilling) 447.204 442.230 433.906 433.906 1.757.246

Projektledelse og økonomi 600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000

Del af KAN-puljen 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

Del af Ud-over-KANten-puljen 67.000 67.000 67.000 67.000 268.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet 32.000 32.000 32.000 32.000 128.000

I alt 3.810.062 3.778.846 3.751.098 3.651.098 14.991.104 53

2.304.745 2.304.745 2.304.745 2.204.745 9.118.980

Finansiering

Kulturregion Nordjylland 1.168.145 1.168.145 1.168.145 1.068.145 4.572.580 50,14

Kulturministeriet 1.136.600 1.136.600 1.136.600 1.136.600 4.546.400 49,86

I alt 2.304.745 2.304.745 2.304.745 2.204.745 9.118.980

Ikke lovbestemte tilskud fra KUM 1.505.317 1.474.101 1.446.353 1.446.353 5.872.124

I alt 1.505.317 1.474.101 1.446.353 1.446.353 5.872.124

Mangfoldig kultur der rykker
Udgifter

Kulturkaravane 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 4.400.000

Projektledelse 500.000 500.000 500.000 200.000 1.700.000

Del af KAN-puljen 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

Del af Ud-over-KANten-puljen 67.000 67.000 67.000 67.000 268.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet 32.000 32.000 32.000 32.000 128.000

I alt 1.899.000 1.899.000 1.899.000 1.599.000 7.296.000 26

Finansiering

Kulturregion Nordjylland 987.600 987.600 987.600 687.600 3.650.400 50,03

Kulturministeriet 911.400 911.400 911.400 911.400 3.645.600 49,97

I alt 1.824.000 1.899.000 1.899.000 1.599.000 7.296.000

I alt indsatsområder Kulturregion Nordjylland 2.702.745 2.704.200 2.704.200 2.704.200 10.810.980 54,03

I alt Indsatsområder Kulturministeriet 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 9.200.000 45,97

Nye møder og 
fællesskaber

10 % 

Muligheder for 
dannelse og Talent 

53 %

Mangfoldig kultur
26 %

Administration 
11 %

Forslag til fordeling af midler i KulturKANten 2017-2020

OBS
KAN-puljen 2.400.000 kr
Ud-over-KANten-puljen 804.000 kr



I alt 5.002.745 5.004.200 5.004.200 5.004.200 20.010.980

I alt ikke lovbestemte midler fra KUM 1.505.317 1.474.101 1.446.353 1.446.353 5.872.124

I alt 1.505.317 1.474.101 1.446.353 1.446.353 5.872.124

Administration
Møder og andet administration 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

Årsmøder, temadage, studieture mm 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

Koordinatorfunktion 525.000 525.000 525.000 525.000 2.100.000

Økonomifunktion 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

i alt 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 11

Finansiering
Kulturregion Nordjyllland (kommuner) 850.000 850.000 850.000 850.000 3.400.000 100,00

Samlet udgifter i alt 28.323.104

Rest (buffer) 9.020

Herunder budgettet, som de fremgår af aftaleteksten

Økonomiske 

rammer

Kulturregion 

Nordjylland

Mio. kr., 2016-

prisniveau

Kultur- Kultur

ministeriet ministeriet

Tidligere 

amtslige ikke 

lovbestemte 

tilskud

1.505.317 - 1.474.101 - 1.446.353 - 1.446.353 -

Tilskud fra 

Puljen til kultur 

i hele landet

2.300.000 2.702.745 2.300.000 2.702.745 2.300.000 2.702.745 2.300.000 1.942.745

Økonomisk 

ramme
3.805.317 2.702.745 3.774.101 2.702.745 3.746.353 2.702.745 3.746.353 1.942.745

Samlet 

økonomisk 

ramme

Indsatsområd

e

/mio. kr.

Nye møder og 

fællesskaber
252.000 252.000 252.000 252.000

I alt 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

Indsatsområd

e

/mio. kr.

Nye møder og 

fællesskaber
547.000 547.000 547.000 187.000

2017 2018 2019 2020

Regional 

medfinans.

Kultur-

ministeriet

Regional 

medfinans.
Kultur-ministeriet

Regional 

medfinans.

2017 2018 2019 2020

Regional medfinans

25.123.104

Mangfoldig 

kultur der 

rykker

911.400 911.400 911.400 911.400

Muligheder for 

dannelse og 

talent

1.136.600 1.136.600 1.136.600 1.136.600

2019 2020

Muligheder for 

dannelse og 

talent

1.168.145 1.168.145 1.168.145 1.068.145

Årlig statslig bevilling til indsatsområder 2017-2020

Kulturregionens egenfinansiering 2017-2020

Mangfoldig 

kultur der 

rykker

987.600 987.600 987.600 687.600

I alt 2.702.745 2.702.745 2.702.745 1.942.745

2017 2018



Tidligere amtslige tilskud uden for lov 

Institution/til

skud i 

kr./2016-

prisniveau

Årligt tilskud

1/1 Kunstner 

til ¼ pris
1.058.113

Med Skolen i 

Biografen
447.204

I alt 1.505.317

2017 Beløb kr. 1.505.317

2018 Beløb kr. 1.474.101

2019 Beløb kr. 1.446.353

2020 Beløb kr. 1.446.353

Indsatsområde 1: Nye møder og fællesskaber

Udgifter (for alle 4 år samlet)

Kulturmødet Mors                  1.640.000

Del af KAN-puljen                    800.000

Del af Ud-over-Kanten-puljen    268.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet                          128.000

I alt                                         2.836.000

Finansiering (for alle 4 år samlet)

Kulturregion Nordjylland       1.828.000

Kulturministeriet                     1.008.000

I alt                                         2.836.000

Indsatsområde 2: Muligheder for dannelse og talent

Udgifter (for alle 4 år samlet)

Nye udviklingstiltag                3.500.000

Videreudvikling af tværkommunale talenttiltag *                                1.608.800

Videreudvikling af tværkommunale børnekulturtiltag **                     414.180

Projektledelse og økonomi      2.400.000

Del af KAN-puljen                     800.000

Del af Ud-over-Kanten-puljen    268.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet                            128.000

I alt ***                                   9.118.980

Finansiering (for alle 4 år samlet)

Kulturregion Nordjylland         4.572.580

Kulturministeriet                    4.546.400

I alt***                                    9.118.980

*Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen og Brønderslev Forfatterskole

**BMMK og Med Rød Stue i Biografen

5.872.124

Indsatsområde 3: Mangfoldig kultur der rykker 

Udgifter (for alle 4 år samlet)

Kulturkaravanen                     4.400.000

Del af KAN-puljen                   800.000

Del af Ud-over-KANten-puljen 268.000

Projektledelse og økonomi      1.700.000

Formidling og evaluering af indsatsområdet 128.000

I alt                                                                             7.296.000

Finansiering (for alle 4 år samlet)

Kulturregion Nordjylland        3.650.400

Kulturministeriet                     3.645.600

I alt                                        7.296.000

*** Hertil kommer udgifter og indtægter i relation til tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud til tværkommunale 

kulturaktiviteter inden for børnekulturområdet, hvilket udgør yderligere  

som administreres inden for dette indsatsområde
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 16. november 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - oktober 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,46

Februar 6,52 5,72 6,65 7,59

Marts 4,81 6,04 6,92 5,88

April 4,17 4,73 4,84 5,66

Maj 4,22 4,71 4,36 5,21

Juni 4,22 4,44 4,57 5,03

Juli 3,43 3,75 3,46 3,80

August 3,88 4,48 4,23 4,64

September 5,12 5,91 5,56 5,20

Oktober 5,06 5,6 5,76 5,91

November 5,73 6,2 6,42

December 5,25 5,43 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,38

Sagsnummer: 

EMN-2016-01155

Forfatter:

Pernille Dreier

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 oktober 2015 til og med 

oktober 2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 
fraværsprocent

Okt. 
2015

Nov. 
2015 

Dec. 
2015

Jan. 
2016

Feb. 
2016

Mar. 
2016

Apr. 
2016

Maj
2016

Juni
2016

Juli
2016

Aug.
2016

Sep.
2016

Okt.
2016

Gns.

Ejendom
7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 3,87 3,96 4,76 6,66 5,62

Økonomi og Personale
0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,22 2,46 2,50 2,13 3,73 3,79 3,05 2,61

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 1,45 0,31 3,86 3,57 3,20 2,40

Park og Vej
4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,27 1,45 1,98 3,82 5,44 3,34

Teknik og Miljø
3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,93 4,48 4,48 4,88 3,57

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet

1,44 1,24 1,11 0,33 0,37 0,34 6,88 5,91 1,26

Familie
5,86 5,43 5,00 6,14 7,72 5,20 5,73 4,22 3,94 2,09 2,91 4,25 5,37 4,87

Børn og Skole
5,79 6,60 5,63 6,64 7,54 6,06 5,96 5,69 5,32 3,75 4,31 5,29 5,88 5,72

Arbejdsmarked
5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,16 5,29 8,03 6,19 3,73 5,04 5,56 4,98 5,54

Ungeenhed
6,86 9,94 9,29 7,19 9,95 9,31 6,87 6,47 6,93 3,49 4,97 5,28 7,79 7,34

Ungdomsskole, 
Ungdomsklubber & SSP

3,97 4,14 1,34 3,60 4,64 1,37 2,28 2,47 2,73 1,64 2,14 3,17 4,00 2,87

Kultur og Fritid
0,66 2,51 2,28 1,87 6,75 6,64 3,56 2,81 2,37 1,27 2,11 4,26 6,47 3,46

Sundhed og Pleje
6,21 6,65 6,71 7,45 7,77 6,78 6,03 5,18 5,24 4,57 5,67 5,72 6,10 6,14

Ledelsessekretariat
1,39 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 1,08 0,73 2,31 1,34

Social- og 
Sundhedsmyndighed

4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,41 2,80 3,18 3,06 3,17 3,18

Bibliotek og Borgerservice
5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,18 4,77 2,68 3,53 4,45 6,14 4,55

Handicap og Psykiatri
7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,94 6,64 6,24 4,94 5,86 5,85 7,04 7,12

Bemærkninger til ovenstående statistik

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

fraværsprocent, LPT171” den 15. november.

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.
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