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1. Temamøde vedr. udmøntning af Budget 2015 KFU 07 

Områdeledelse 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes temamøde om udmøntning af KFU 07 – områdeledelse i Budget 

2015. 

  

Administrationen fremlægger i mødet orientering om mulige tilgange til udmøntning 

af KFU 07 – Områdeledelse i kommunale og selvejende haller. 

  

Uffe Borg er gæst i mødet. 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget gennemfører temamøde. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Temamødet gennemført. 

Forvaltningen arbejder videre med " kfu 07 områdeudvikling". 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20582 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU 
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2. Servicebesparelser som følge af rammebesparelse i 

Borgerservice 

 

Sagsfremstilling 

I budgetforliget for budget 2015 er der vedtaget en rammereduktion på centerdrift i 

Borgerservice på kr. 200.000. Hermed fremlægges forslag til udmøntning af 

rammebesparelsen. 

  

Borgerservice varetager adskillelige myndighedsfunktioner, og for at sikre den 

nødvendige tid til sagsbehandling af disse funktioner, vil udmøntningen af 

rammereduktionen betyde reduktion i serviceniveauet. 

  

Det foreslås, at følgende tiltag sættes i værk, for udmøntning af reduktionen: 

 Reduceret åbningstid i Borgerservice i juli måned, hvor antallet af 

henvendelser er lavt. Åbningstiden reduceres med 5 timer ugentlig, 

således at der i juli måned er åbent for ekspedition fra kl. 10 – 13 mandag, 

tirsdag og fredag. Torsdag bibeholdes åbningstiden fra kl. 10 – 17. 

Besparelse i alt kr. 27.000 

 Reduceret telefontid i Kørselskontoret med 1 time dagligt, således at der 

reduceres sidst på dagen, hvor der er færrest kald. Der vil være åbent for 

telefonhenvendelser fra kl. 8 - 14 mandag, tirsdag og onsdag, kl. 8 – 16 

torsdag og kl. 8 – 13 fredag. Besparelse i alt kr. 57.300 

 Reduceret bemanding på Kørselskontorets telefoner, således at ventetiden 

øges. I dag besvares 50% af kaldene indenfor 10 sekunder og 90% 

besvares indenfor 2 minutter. Besparelse i alt kr. 57.300 

 Øge indtægtskravet for Kontrolenheden med kr. 59.000 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget godkender den foreslåede 

servicenedsættelse i forbindelse med udmøntningen af budgettet. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20127 

 Forvaltning: Center for Bibliotek & 

Borgerservice 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: KFU 
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3. Overdragelse af de grønne arealer 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med byrådets godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægten den 4. 

december 2013 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere skal 

varetage opgaven med drift og vedligehold af de kommunale grønne anlæg. 

  

Af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd fremgår det endvidere, at det 

samlede budget til drift og vedligehold af rekreative grønne områder overføres fra 

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Teknisk Udvalgs budgetramme. 

  

Kommunale baneanlæg 

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 haft udbud på opgaven vedrørende drift og 

pasning af boldbaner, grønne områder, kunststofbanen samt pasning af 

atletikstadions. Udbuddet blev vundet at Center for Park og Vej i årene fra 2014 – 

2017.  

  

Udbuddet dækker et defineret serviceniveau, på banerne og de grønne arealer, der 

i dag er henhørende under boldbanekontrakten. Kontraktsummen lyder på 

1.700.025 kr.  

  

Dertil kommer driften de grønne områder der ligger udenfor kontrakt: 

 Neotes Jerup 

 Østervrå (håndboldbanen) 

 FFK 

 Præstbro  

Pasning af disse 4 grønne områder beløber sig i 100.000 kr.  

  

Driften af kridtmaskiner, vedligeholdelse af mål, læhegn og andre små områder 

samt anskaffelse af nyt materiel beløber sig i 100.000 kr.  

  

Den samlede budgetramme under Kultur og Fritidsudvalget beløber sig til 

1.900.025 kr. og anbefales hermed overflyttet til Teknisk Udvalgs budgetrammer. 

Det fremtidige driftsansvar flyttes tilsvarende til Center for Park og Vej. 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren og Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, 

at:  

1. overflytte budgetrammen på 1.900.025 kr. til Teknisk Udvalg  

2. driften af de grønne arealer overflyttes til Center for Park og Vej 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/359 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU/TU/ØU 
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 

Sagen udsættes. 

  

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen genoptages. 

  

Administrationen gør opmærksom på, at den aftalte kontraktperiode er 2013-2016. 

  

Der er forud for punktets genoptagelse udarbejdet et kort notat vedrørende 

snitfladen mellem indholdsdel og udføredel på området. Notatet er vedlagt som 

bilag. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Anbefales til økonomiudvalgets godkendelse. 

 

Bilag 

Notat om samarbejde og snitflader vedrørende "grønne arelaer" mellem Center for Park og Vej samt 

Center for Kultur og Fritid (dok.nr.184997/14) 
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4. Overdragelse af kommunale ejendomme mellem Kultur- og 

Fritidsudvalget og Økonomiudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i gældende styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune samt 

Økonomiudvalgets behandling af notat fra Ejendomscenteret på møde den 18. juni 

2014 orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget om, at de berørte 

centre er påbegyndt overdragelse af ejendomme mellem centrene og dermed 

mellem udvalgenes ansvarsområder. 

  

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 10, stk. 5, at 

Økonomiudvalget varetager forvaltning af drift og vedligehold af kommunale 

ejendomme. ”Varetager forvaltning”, tolkes således, at ansvar for løsning af 

opgaver overdrages til Økonomiudvalget, med Ejendomscenteret som udfører af 

opgaven. 

  

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune, § 12, at der ikke 

kan afholdes udgifter ud over den budgetterede ramme uden Byrådets 

godkendelse. Dette medfører, at det budgetterede beløb er styrende for 

serviceniveauet. 

  

Etape 2 ejendomme er særegne, hvilket betyder at disse vurderes individuelt, og 

ikke som en gruppe af ejendomme, som eksempelvis skoler. Kultur- og 

Fritidsudvalgets ejendomme er Etape 2 ejendomme, og overdragelsen vil derfor 

ske individuelt og serviceniveauet blive aftalt i en Service Leverance Aftale, omtalt 

SLA. Denne beskriver omfang og niveau i opgave løsning mellem aftaleparterne. 

De enkelte SLA vil blive fremlagt for udvalget, når de er udfærdiget – forventeligt i 

december 2014. 

  

Center for Kultur og Fritid og Center for Bibliotek og Borgerservice har gennemgået 

de kommunale ejendomme som Kultur- og Fritidsudvalget har ansvar for og listet 

dem i vedlagte bilag sammen med en oversigt over hvilken driftsøkonomi, der er 

afsat på de enkelte ejendomme/anlæg.  

  

Forud for udarbejdelsen af SLA-aftalerne bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage 

stilling til, om der er særlige aftaler og faktorer, som Kultur- og Fritidsudvalget skal 

forholde sig til inden bygningsansvaret overflyttes og SLA-aftaler indgås.  

  

Sæby Kulturhus (Manegen) 

Der er udarbejdet en særlig serviceaftale mellem Sæby Svømmebad (selvejende 

institution), Manegen (kommunal institution) og Sæby Bibliotek (kommunal 

institution). Aftalen indebærer, at Sæby Svømmebad servicerer og administrerer 

brugen af Manegen samt varetager visse driftsmæssige opgaver indenfor 

Manegens afsatte budgetramme. Denne særlige serviceaftale mellem kommunale 

og selvejende institutioner foreslås fastholdt af de lokale aftalepartere, da der er 

særlige synergieffekter i driftssamarbejdet omkring rådhusøen i Sæby.   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1846 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at den særlige serviceaftale fastholdes 

mellem de tre institutioner og, at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 

bygningerne kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af 

SLA. 

  

Iscenter Nord 

Center for Kultur og Fritid har bedt det tekniske service personale i Iscenter Nord 

om blandt andet at registrere, hvilke opgaver, der udføres dagligt samt registreret 

timeforbrug for disse. Opgørelsen viser, at arbejdsopgaverne har tæt 

sammenhæng med indholdsudbuddet i bygningerne, hvor en række opgaver 

handler om at sikre afvikling af aktiviteter i Iscenteret, og er af en karakter, der 

kræver særlig ekspertise. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 

opgaver i Iscenteret hovedsagligt forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi, og at 

det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af bygningen kan overgå til 

Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA. 

   

Frederikshavn Svømmehal 

I Frederikshavn Svømmehal er der, som i Iscenter Nord, en række opgaver, som 

handler om at sikre afvikling af aktiviteterne i svømmehallen, og som i den 

forbindelse kræver, at personalet besidder særlig ekspertise.    

    

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at de personalemæssige ressourcer og 

opgaver i Frederikshavn Svømmehal hovedsagligt forbliver i Kultur- og 

Fritidsudvalgets regi, og at det afklares i hvilket omfang drift og vedligehold af 

bygningen kan overgå til Ejendomscenteret i forbindelse med udarbejdelse af SLA. 

  

Syvstenhallen 

Frederikshavn Kommune har lavet en serviceaftale med Sæby Fritidscenter om 

drift af Syvstenhallen. Aftalen indebærer, at Sæby Fritidscenter servicerer og 

administrerer brugen af Syvstenhallen samt varetager mindre driftsmæssige 

opgaver indenfor den afsatte ramme i 2014 til Syvstenhallen på 289.710 kr. Det 

bemærkes, at Syvstenhallen har et underskud stående på bankbogen på 109.497 

kr.  

Sæby Fritidscenter har tidligere ønsket at få opsagt aftalen og går med konkrete 

planer for udvidelse af Sæby Fritidscenter.  

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at serviceaftalen med Sæby Fritidscenter 

fastholdes, til der er en afklaring om Syvstenhallens fremtid. Snitflade i den daglige 

drift beskrives i SLA. 

  

Bannerslundhallen 

I driftsbudgettet til Bannerslundhallen er tilknyttet en halinspektør, som varetager 

en række forskellige arbejdsfunktioner og driftsopgaver, der har tæt sammenhæng 

med indholdsudbuddet i bygningerne.  
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Center for Kultur- og Fritid anbefaler, at drifts- og vedligeholdelsesansvaret for 

Bannerslundhallen overflyttes til Ejendomscenteret, mens de personalemæssige 

ressourcer og indholdsmæssige opgaver forbliver i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 

Særlige forhold vedrørende driften af bygningerne beskrives i SLA.   

  

Selvejende institutioner 

Det overordnede driftsansvar i forhold til de selvejende institutioner på Kultur- og 

Fritidsområdet vil stadig påligge Kultur og Fritidsudvalget, jf. Styrelsesvedtægten.  

  

Ejendomscenteret har en tilsynspligt- og rådgivningsrolle over for drift og 

vedligehold af ejendommene således, at de kommunale driftstilskudsmidler 

anvendes forsvarligt i henhold til driftsoverenskomsterne. De selvejende 

Institutioner kan benytte Ejendomscenteret som rådgiver i forhold til indstilling på 

større anlægsmæssige bevillingsansøgninger og bistå i rollen som bygherre, hvor 

det skønnes hensigtsmæssigt. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:  

1. tager orienteringen om påbegyndelsen af overdragelsen af etape 2 

ejendomme mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til 

efterretning 

2. drøfter og beslutter, om anbefalingerne vedrørende særlige forhold og 

indgåede aftaler vedrørende udvalgets ejendomme skal ligge til grund for 

udarbejdelsen af SLA-aftalerne på området 

3. oversender sagen til økonomiudvalgets orientering 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag 

Oversigt - Ejendomsbudgetter 2014 KFU - pdf (dok.nr.188169/14) 
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5. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - 

Baggrundsrapport 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 20. august 2014 at indgå i projekt 

”Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune”. Projektet er igangsat af Plan- og 

Miljøudvalget, og der er således tale om et tværgående projekt. 

  

Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune er et værktøj, der imødekommer 

kommunens visioner, strategi og retning for kollektiv trafik og herudover formulerer 

og prioriterer en række indsatser for samme, som skal imødekomme kommunens 

ønsker og udfordringer. 

  

Der skabes et struktureret arbejde med trafikplanen ved, at arbejdet organiseres i 3 

spor: 

1. Spor for trafik 

2. Sport for inddragelse og koordinering 

3. Spor for beslutninger 

Figuren nedenunder viser projektstrukturen: 

  

 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9320 

 Forvaltning: Center for Bibliotek & 

Borgerservice 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: KFU 
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17. december 2014 orienteres Byrådet på et temamøde om baggrundsrapporten, 

som fastsætter de fremtidige planlægnings- og betjeningsprincipper samt valg af 

serviceniveau for den Kollektive Trafik i Frederikshavn. Der vil blive mulighed for at 

stille spørgsmål og komme med forslag til baggrundsrapport. Det er vigtigt, at hele 

byrådet får kendskab til og ejerskab af baggrundsrapporten. Der er sendt invitation 

ud til Byrådet. 

  

I planlægningsprincipperne tænkes kommunens kollektive trafik i 3 niveauer: et 

stam-net, som primært betjener pendlere og uddannelsessøgende, et lokal-net, 

som primært betjener kommunes folkeskoler og et flex-net, der er et supplement til 

stam- og lokalnettet. 

  

Strategien er, at kommunen udnytter de midler, der er afsat til kollektiv trafik, optimalt 

og sikrer den bedst mulige planlægning, udførelse og drift af den kollektive trafik 

samt en bedre styring af samme. 

  

I baggrundsrapporten lægges der op til, at det undersøges, om de nuværende 

lukkede skolebusruter med fordel kan omlægges til åbne ruter. Der er udarbejdet et 

notat, som beskriver fordele og ulemper ved at åbne de lukkede ruter op. 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at  

  

1. baggrundsrapporten, som skal danne baggrund for det videre arbejde med 

den kollektive trafikplan, godkendes 

2. analysen vedr. den kollektive trafikplan udarbejdes ud fra de principper og 

serviceniveauer, som er beskrevet i baggrundsrapporten 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Indstillingen godkendes. 

 

Bilag 

Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14) 

Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14) 

Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14) 

Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14) 
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6. Revideret tids- og handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i den mundtlige orientering på mødet den 1. oktober fremlægges 

forslag til en revideret tids- og handleplan for udvikling af en Kultur- og Fritidspolitik 

til udvalgets godkendelse. 

  

Forslaget vedlægges i bilag. 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget godkender den reviderede tids- og 

handleplan. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Sagen genoptages i december. 

 

Bilag 

Revideret tids- og handleplan for Kultur- og fritidspolitik (dok.nr.183765/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/962 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU 
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7. November 2014 - Henvendelse og Invitationer  

 

Sagsfremstilling 

Administrationen orienterer om følgende henvendelser og invitationer, der er 

modtaget:  

 DIF - Idrætskonference 

  

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Invitation DIF Kongres 2015 (dok.nr.191058/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. November 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

område  

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturdirektøren orienter udvalget om følgende emner:  

 Afholdelse af december-mødet 

 Mundtlig orientering vedrørende driftsoverenskomster 

 Formandsbeslutning 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

Administrationen gennemfører dialogmøde med haller og oplevelsescentre om 

driftsoverenskomster og områdeudvikling. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25426 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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

      

Frode Thule Jensen 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Karsten Drastrup 
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