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Bilagsfortegnelse 

 

 

 
  

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 20520/14 Åben Sammendrag af regnskab 2013 KFU 

3 54286/14 Åben Ansøgning 
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3 94225/14 Åben Amatørteatergruppen Den Usandsynlige 
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1. Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalgets område i 

skolereformen 

 

Sagsfremstilling 

Chef for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post 

Madsen vil på mødet give en præsentation af skolereformens mål og indhold. Der 

lægges op til en drøftelse af, på hvilke områder og hvordan Kultur- og 

Fritidsudvalget kan inddrages i arbejdet med en ny og bedre folkeskole i 

Frederikshavn Kommune. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller at udvalget tager 

præsentationen til efterretning og drøfter mulighederne for inddragelse. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Orienteringen taget til efterretning 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2133 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: KFU 
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2. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2013  

 

Sagsfremstilling 

Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde er på i alt 

108,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 106,6 mio. kr. Årsresultatet er 

således et overskud på 1,5 mio. kr., der modsvarer en budgetafvigelse på 1,4 %.  

  

I budgetrevision pr. 31. august 2013 blev angivet et forventet overskud på 41.000 

kr. og regnskabsoverskuddet for 2013 er således forbedret med 1,46 mio. kr. i 

forhold til skønnet i august.   

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er 

tilknyttet elektronisk, men udsendes ikke i papirudgave til udvalget. 

Årsberetningerne omfatter:  

·         Kort præsentation af institutionen  

·         Ressourceforbrug og regnskabsresultat 

·         Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2013 agtes 

anvendt/afviklet således? 

·         Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013? 

  

Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, 

samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har 

direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. 

  

Anlæg 

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 

projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet 

overskud på 1 mio. kr. Oversigt over anlægsprojekterne kan findes på side 8 i 

Kultur- og Fritidsudvalgets årsberetning 

 

Indstilling 

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

1. Godkender den forelagte årsberetning 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetområde. Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til 

byrådets behandling 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 
Indstillingen godkendes og fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og 

Byråd. 

  

 

Bilag 

Sammendrag af regnskab 2013 KFU (dok.nr.20520/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25226 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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3. Brøndums Legat - 1. uddeling april 2014 

 

Sagsfremstilling 

Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for 

Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned.  

Denne del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen 

Kommunes kulturelle udvikling. 

  

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde 

budget og tidsplan for dets gennemførelse. 

  

 Der er til første uddeling i 2014 - 10.000 kr.  

  

Til første uddeling 2014 er følgende ansøgninger indkommet:  

  

A. Skagen Egnsspilgruppe søger 25.000 kr. til aflønning af forfatter til Engsspil 
2015.  

  

B. Amatørteatergruppen Den Usandsynlige søger om 7.500 kr. i støtte til 
opførsel af 4 nye spil på forskellige locations i Skagen. 

  

C. Musikgruppen i Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 søger et ikke 
fastsat bidrag til koncerter og teater i 2014 i Skagen.    

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Udvalget tildeler ansøgning A, Skagen Egnsspilgruppe, 10.000 kroner. 

Der gives afslag til ansøgning B og C. 

  

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.54286/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25424 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Ansøgning  (dok.nr.57293/14) 

Amatørteatergruppen Den Usandsynlige  (dok.nr.94225/14) 
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4. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og 

Fritidscenter pr 28.02. 2014 

 

Sagsfremstilling 

Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet 

at sætte Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det 

skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere 

Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af 

økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. 

  

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFCs 

likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 

budgetforudsætningerne overholdes. 

  

SKFC har den 17. marts 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 28. februar 

2014. 

  

I opfølgningen pr. 28. februar 2014 ses et overskud på 102.375 kr. mod et 

budgetteret underskud på 190.000 kr. I alt en forbedring på 292.000 kr. 

Forbedringen i resultatet skyldes primært forskydninger i betalinger. 

  

For regnskabsåret 2014 forventer SKFC et overskud på 103.000 kr.  

  

I forhold til likviditeten forventer SKFC et træk på kassekredit pr. 28. februar 2014. 

Trækket på kassekreditten er ifølge resultat pr. 28. februar på 763.000 kr., hvilket 

er 44.000 kr. bedre end budgetteret.   

  

  

  

 

Indstilling 

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

tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Taget til efterretning. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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5. Beslutning angående plakatsøjlen i krydset 

Jernbanegade/parallelvej ved biblioteket  

 

Sagsfremstilling 

Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved biblioteket er i så dårlig stand, 

at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en evt. renovering eller bortskaffelse 

af plakatsøjlen.  

  

De hånddesignede keramik sten/klinker falder af, nogle er lagt i depot og andre er 

helt faldet af. 

  

Center for Kultur- og Fritid har sammen med Center for Ejendom haft møde med 

entreprenør og kunstner.  

  

  

Der er i tilbuddet 3 forskellige løsninger til problematikken, samt tilbud fra kunstner 

på nyetablering af fliseopsætning.  

  

Center for Kultur- og Fritid kan oplyse, at der på konto for ”Vedligehold og 

Skulpterer” er indestående 602 kr. i 2014 og midlerne evt. skal findes i udvalgets 

frie midler.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget tager stilling til et af 3 mulige forslag jf. bilag 1.  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Udsat. 

Undersøges nærmere. 

  

 

Bilag 

Tilbud vedr. plakatsøjle - Plakatsøjle.pdf (dok.nr.43382/14) 

Prisoverslag fra Kunstner - Per Frøsig  (dok.nr.63083/14) 

Billed plakatsøjlen  (dok.nr.63123/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19361 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i 2013. Der 

er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

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)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

  

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at 

sygefraværsstatistikken tages til efterretning. 

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: KFU 
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7. April 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritidsområdet giver mundtlig orientering om 

følgende: 

  

 Legepladsen ved Kappelborg 

 Optagelser til TV-serie i Frederikshavn 

 Status på Spejdernes Lejr 2017 

 Henvendelse vedr. Tall Ships Race 2018 

 Ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 27. maj kl. 
14.00-16.00. Tema: Budget 2015 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at udvalget tager orienteringen 

til efterretning. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 

Orientering taget til efterretning. 

Det ekstraordinære møde den 27. maj afholdes kl. 14.30-16.30. 

Folkeoplysningsudvalget inviteres til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget på 

næstkommende møde. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Karsten Drastrup 
   

 

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

 
 


