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1. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens 

budgetforslag for 2014 – 2017. 

  

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme 

for 2014. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre 

bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består af 

det administrative budgetforslag samt økonomiske udfordringer på udvalgets 

budgetområde. Se bilag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter forslag til budget 2014 – 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske 
udfordringer 

2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

1. Drøftet 

2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. fremsatte økonomiske 

udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske 

budgetproces. 

 

Der tilføjes yderligere en problemblok vedrørende udvalgsdagsordenens 

pkt. 4 ”Pædagogisk konference – Barndommens Gade 2014”. 

 

Med henvisning til økonomisk udfordring KF 12 2014 vedrørende Iscenter 

Nord forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at driftsudgifter til Iscenter Nord 

fremover ikke overstiger 2013 driftsrammen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at drift af ejendomme i udvalgets regi 

overgår til kommunens Ejendomscenter, herunder at budgettet til drift af 

ejendomme overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til 

Økonomiudvalgets budgetramme med virkning fra 2014. 

 

Med henvisning til budgetbemærkning for budget 2013 omkring 

kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommune samt Kultur- 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12596 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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og Fritidsudvalgets udfordringsblok KF 10 2014 ønsker Kultur- og 

Fritidsudvalget, at der i budgetfasen tages stilling til afsætning af midler til 

konkrete projekter for samling af aktiviteter på færre matrikler i de enkelte 

lokalområder i kommunen. 

 

Pia Karlsen anbefaler, at Tordenskiold projektet overgår til Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetramme for 2014 og fremover, alternativt, at Skagen 

Festivalens tilskud overgår til Økonomiudvalgets budgetområde. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om, at sagen genoptages på 

Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 4. september 2013. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. følgende fremsatte økonomiske 

udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces: 

(1.000 kr.) 

Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 

2014 

KF 02 2014 Vedligeholdelsesopgaver Sæby 

Atletikstadion 

  

  

  

825 

KF 04 2014 El-arbejde og udbedring af fejl og 

mangler på de kommunale anlæg 

    

1.500 

KF 05 2014 Maskinhallen – afsluttet 

anlægsprojekt 

 396 

KF 06 2014 Administrative følgeudgifter 455   

KF 08 2014 Fysisk tilpasning af indretningen i 

Bibliotek og Borgerservice 

    

1.500 

KF 09 2014 Filmmaskinen 400   

KF 10 2014 Fritidsfaciliteter/lokalområde-

udvalg 

  3.000 

KF 12 2014 Iscenter Nord   3.200 

KF 13 2014 Frederikshavn Idrætshal   2.160 

  

  

Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer følgende udfordringer: 

(1.000 kr.) 

Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 

2014 

KF 01 2014 Tillægsaftale til 

boldbanekontrakten 

  

100 

  

KF 03 2014 Omstrukturering af opgaver – 

Pasning af 4 grønne områder, der ligger uden 

for grøn kontrakt 

  

100 

  

KF 07 2014 Leasing af ny bogbus udgår – i     
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stedet afsættes 100.000 kr. ekstra til 

vedligeholdelse af nuværende bogbus 

100 

KF 11 2014 Forøget driftstilskud til Fonden for 

Skagen Tennis- og Badmintonhaller 

200   

Pædagogisk konference 2014 ”Barndommens 

Gade” 

100   

  

Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalgets kommende møde med henblik på at 

finde besparelser på 600.000 kr. svarende til summen af de udfordringer, som 

udvalget har valgt at imødekomme. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 7. oktober 2013 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september blev besluttet, at 

administrationen skal udarbejde forslag til besparelser på 600.000 kr. svarende til 

summen af de udfordringer, som udvalget har valgt at imødekomme. 

  

På den baggrund er der udarbejdet i et notat (fremsendes Kultur- og 

Fritidsudvalgets medlemmer pr. mail inden mødet), der indeholder forslag til 

rammebesparelser og konkrete reduktionsforslag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter de udarbejdede reduktionsforslag til budget 2014 – 2017 for Kultur- 

og Fritidsudvalgets budgetområde 

2. beslutter udmøntning af besparelser på 600.000 kr. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013 
1.     Drøftet 

2.     Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at udmøntning af besparelsen på 600.000 kr. 

sker via reducering af udvalgets budgetramme med 0,6 %. 

  

Sagen genoptages 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sidste møde, at sagen vedrørende forslag 

til budget 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område skal genoptages til endelig 

beslutning efter byrådets vedtagelse af kommunens samlede budget for 2014. 

  

Samtidig gøres opmærksom på, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at forøge 

driftsstøtten til Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller fra 200.000 kr. årligt 

til 250.000 kr. årligt fra og med budget 2014.  

Forøgelsen betyder, at allerede besluttet besparelse på 600.000, der udmøntes via 
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en reducering af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 0,6 % nu skal 

forøges til 650.000 kr. og afledt heraf en reducering af budgetrammen med 0,65 %. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

1. tiltræder, at udmøntning af besparelsen på 650.000 kr. sker via reducering 
af udvalgets budgetramme med 0,65 %   

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Tiltrådt. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget oversender udvalgets budgetudfordringer 2014 vedr. 

 (1.000 kr.) 

Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 

2014 

KF 02 2014 Vedligeholdelsesopgaver Sæby 

Atletikstadion 

  

  

  

825 

KF 04 2014 El-arbejde og udbedring af fejl og 

mangler på de kommunale anlæg 

    

1.500 

KF 05 2014 Maskinhallen – afsluttet 

anlægsprojekt 

 396 

KF 08 2014 Fysisk tilpasning af indretningen i 

Bibliotek og Borgerservice 

    

1.500 

KF 09 2014 Filmmaskinen 400   

KF 10 2014 Fritidsfaciliteter/lokalområde-

udvalg 

  3.000 

  

til Økonomiudvalget med henblik på, at udfordringer finansieres via den afsatte 

anlægspulje på 4,7 mio. kr. i 2014 og overslagsårene til erhvervs-. turisme- og 

kulturelle formål. 

  

Ønsker Økonomiudvalget ikke at prioritere Filmmaskinen med 400.000 kr. foreslår 

Kultur- og Fritidsudvalget, at KulturKantens tildelte midler vedr. Filmmaskinen, 

returneres KulturKanten. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen genoptages med henblik på at drøfte kultur- og fritidsområdets 

budgetudfordringer for 2014 og fremadrettet. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
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drøfter sagen. 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Sagen drøftet. 

Udvalget ønsker, at  

  

 KF05 Afsluttet anlægsprojekt for Maskinhallen administrativt indarbejdes i 
Budget 2015-18. 

 KF08 Fysisk tilpasning af indretning i Bibliotek og Borgerservice afventer 
beslutning i ØU om overførsel af budgetområdet til KFU 

  

  

 

Bilag 

KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU 21082013) (dok.nr.116967/13) 

Notatark - Budget 2014 - KFU reduktioner (KFU07102013) (dok.nr.134385/13) 

Status på el-arbejde på baneanlæg - 30.01.14 (dok.nr.21251/14) 
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2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Folkeoplysningsområdet 2014 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget 2014 – 2017 er der på investeringsoversigten 

for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

Folkeoplysningsområdet. 

  

Anlægsmidlerne beløber sig til 1.025.000 kr. i 2014. 

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt. 

Ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2014. 

  

Der udbetales 25 % af det ansøgte beløb til foreningen efter bevilling godkendt i 

Folkeoplysningsudvalget. De resterende 75 % udbetales efter indsendelse af 

anlægsregnskab til Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne har halvandet år til 

færdiggørelse af det ansøgte projekt, hvorfor udbetaling kan forekomme i 

efterfølgende år. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 

1.025.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1214 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Kultur- 

og Fritidspolitik 2015-2018 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i at en række politikker indenfor det kulturelle område i står overfor 

fornyelse skal der godkendes et kommissorium for udarbejdelse af en kultur- og 

fritidspolitik for Frederikshavn Kommune gældende for 2015-2018. 

  

Der er indenfor det kulturelle område vedtaget en række delpolitikker for kulturen i 

Frederikshavn Kommune, som foreslås revideret med nye mål og ambitioner. De 

påtænkte politikker, der foreslås indeholdt i en ny og samlet kulturpolitik, er 

politikker, der er gældende for  

 Biblioteksområdet 

 Idrætsområdet 

 Kulturområdet 

 Børnekulturområdet 

 Museumsområdet 

Der er i 2013 vedtaget en ny folkeoplysningspolitik, der rummer fritidslivet, og er 

gældende for 2014-2017. Denne politik fortsætter selvstændigt indenfor den 

samlede kultur- og fritidspolitiks rammer frem til revisionstidspunktet. 

  

Kultur- og fritidspolitikken skal være en overordnet og samlet politik for kultur- og 

fritidsområdet, der rummer ambitionerne for kulturen og fritiden i Frederikshavn 

Kommune.  

  

De enkelte områder indenfor politikken (fx de områder, der for nuværende har egne 

politikker), skal repræsenteres i politikken via handlespor. Både den overordnede 

politik og de enkelte handlespor skal være gældende for 2015-2018, således at en 

revision af handlespor og politik kan udarbejdes i løbet af det første år af en 

byrådsperiode, mens den eksisterende politik og handlespor stadigt er gældende. 

  

Hvis udvalget finder det relevant, og fx ønsker at udpege repræsentanter for 

udvalget i arbejdet med ambitionsseminaret, kan udvalget indgå i en forudgående 

proces, hvor de politiske ambitioner drøftes forud for processen. 

  

Det foreslås, at arbejdet med Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 udarbejdes 

med baggrund i en proces, der indledes med et opstarts/ambitionsseminar eller 

konference med deltagelse af politikere, kommunale og selvejende 

institutionsledere, repræsentanter fra foreningsliv, kulturinstitutioner, udøvende 

kunstnere osv. til at lægge et ambitionsniveau for den overordnede politik. 

  

En projektarbejdsgruppe med repræsentanter fra administrationen skriver med 

baggrund i resultaterne på ambitionsseminaret på selve politikken - den 

overordnede hat.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/962 

 Forvaltning: CKF/CBB 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU 
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Sideløbende med dette arbejde kan man påbegynde udarbejdelsen af en række 

handlespor, der er identificeret på ambitionsseminaret. 

  

Arbejdsgrupper for de enkelte områder tildeles en administrativ tovholder og 

repræsentation fra de aktive i fagområdet, og arbejder i perioden frem til 

afslutningsseminaret med at udarbejde handlespor for området.  

  

Samtidigheden i arbejdet skulle gerne sikre, at handlesporene udarbejdes i 

overensstemmelse med de overordnede ambitioner – og samtidig kan de enkelte 

arbejdsgrupper gøre opmærksom på elementer, der bør indarbejdes i 

ambitionsniveauet for at sikre rammer og ambitioner for handlesporets område.  

  

Den skrevne politik og handlesporene fremlægges på en afslutningskonference for 

samme kreds som ambitionsseminaret. Målet er her at sikre sammenhæng mellem 

politikken og handlesporene. 

  

Udvalget vil blive orienteret om processen på udvalgsmøderne i maj og september 

2014.  

  

Administrationen har udarbejdet tids- og handleplan for udarbejdelse af Kultur- og 

Fritidspolitikken 215-2018, der vedlægges som bilag.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for kultur- og fritidsområdet indstiller at kultur og 

fritidsudvalget: 

  

1. Godkender kommissorium for Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 
2. Beslutter om udvalget ønsker en politisk temadrøftelse af Kultur- og 

Fritidspolitikken 2015-2018 forud for ambitionsseminaret 
3. Beslutter evt. udvalgsrepræsentation i ambitionsseminaret 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

 

Bilag 

Tids- og handleplan for proces for udvikling af Kulturpolitikken 2015 - 2018 (dok.nr.12597/14) 
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4. Bangsboudvalget i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Bangsboudvalget er et rådgivende brugerudvalg med politisk deltagelse, der har 

virket siden 1995.  

Formålet (jf. Byrådets sagsfremstilling 29.05.1995) med udvalget har været at 

udvikle Bangsbo-området som et attraktivt helårsområde for både fastboende og 

turister. Herunder skulle udvalget sikre en samordning af Bangsbo-områdets 

aktiviteter og koordinering interessenterne imellem, med det mål at skabe en 

sammenhængende udvikling og markedsføring af Bangsbo-området.  

  

Bangsbo-området er et geografisk område i den sydlige del af Frederikshavn by, 

der dækker attraktionerne Cloostårnet, Vandværksskoven, Dyrehaven, Bangsbo 

Museum, Botanisk Have, Restaurant Møllehuset, Pikkerbakken og Bangsbo Fort.   

  

De primære resultater af udvalgets arbejde har været et sammenhængende design 

af informationsskiltning i området, www.bangsbo.com, markedsføring i lokale og 

regionale medier, samt en række initiativer til arrangementer og oplevelser i 

området.  

  

Udvalget konstituerer sig hvert fjerde år efter kommunalvalget, med politisk 

udpegning af formændene for Teknisk Udvalg og formanden for Kultur & 

Fritidsudvalget. Udvalget er herudover sammensat således: 

  

Formand: Formanden for Teknisk Udvalg 

Næstformand: Formanden for Kultur & Fritidsudvalget 

1 sekretær (Center for Park & Vej leverer sekretærbistand) 

1 repræsentant fra Frederikshavn Erhvervsråd (erhvervschefen) 

1 repræsentant Frederikshavn Turistforening (Turistchefen) 

1 repræsentant fra Møllehuset ApS 

1 repræsentant fra restaurant Møllehuset 

2 repræsentanter fra Bangsbo Botanisk Have (Bestyrelsesformand og bisidder) 

2 repræsentanter fra Nordjyllands Kystmuseum (Bestyrelsesformand og bisidder) 

1 repræsentant fra Flådestation Frederikshavn 

1 repræsentant fra Bangsbo Fort 

1 repræsentant fra Center for Park & Vej 

1 repræsentant fra Center for Kultur & Fritid 

  

Ved seneste Bangsbo-udvalgsmøde (17.12.2013) blev der fra politisk side ytret 

ønske om en vurdering af udvalgets fremtidige politiske repræsentation, 

kommissorium og virke for området. 

 

Handicappolitiske konsekvenser 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1546 

 Forvaltning: P & V 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: TU 

http://www.bangsbo.com/


 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 12. februar 2014 Side 13 af 17 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Park & Vej indstiller, at Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget drøfter Frederikshavn Kommunes fremtidige repræsentation til 

Bangsboudvalget. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 10. februar 2014 

Fraværende: Peter E. Nielsen. Peter E. Nielsen’s stedfortræder Karsten Drastrup 

deltog i mødet. 

  

Udvalget besluttede, at der ikke længere skal være politisk repræsentation i 

udvalget, og at der derudover ses på udvalgets fremtidige sammensætning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Sagen drøftet. Udvalget følger beslutningen i Teknisk Udvalg. 
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5. Orientering til udvalget 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren for Center for Kultur og Fritid samt Center for Bibliotek og Borgerservice 

giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: 

  

 Status på Aktivitetscenteret Bannerslund 

 Lars Ilum er udpeget til administrativ repræsentant i bestyrelsen for 
Symfonien i Aalborg. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Rødspætte Cup – orientering om lokalebehov og overnatningsfaciliteter. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU 
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6. Henvendelser og invitationer til udvalget 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende henvendelser og invitationer: 

  

 Folkedanserforenings landsstævne. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager henvendelserne til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

henvendelse fra Folkedansere vedr. talere til stævnet (dok.nr.21323/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU 
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7. Godkendelse af justering af vedtægter for Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling 

Af gældende vedtægter for Skagens Museum afsnit 11.1 fremgår, at bestyrelsens 

forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. 

Såfremt ændringerne omfatter ændring af museets ansvarsområde, skal 

ændringerne godkendes af Kulturarvsstyrelsen (nu Kulturstyrelsen). 

Vedtægtsændringer tilsendes under alle omstændigheder Kulturstyrelsen til 

orientering. 

  

Bestyrelsen for Skagens Museum har fremsendt forslag til justering af vedtægter 

for Skagens Museum med henblik på byrådets godkendelse af 

vedtægtsændringen, således: 

  

Jf. gældende vedtægter: 

4.3. Begrænsninger 

En person, der fylder 70 år i udpegningsperioden kan ikke (gen)udpeges. 

  

Jf. forslag til vedtægter: 

Afsnittet udgår. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler Byrådet at godkende bestyrelsen for Skagens Museums forslag til 

justering af vedtægter for Skagens Museum. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. februar 2014 

Anbefales overfor Byrådet. 

  

 

Bilag 

Gældende vedtægter Skagens Museum (dok.nr.46466/13) 

Forslag til justerede vedtægter for Skagens Museum pr. 1. januar 2014 (dok.nr.29532/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2504 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Karsten Drastrup 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

 
 


