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1. Oplæg til folkeoplysningsstruktur v/ Jens Ole Amstrup  

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har i det første halvår af 2013 haft temadrøftelser 

vedrørende det folkeoplysende område. Drøftelserne har haft udspring i lovændring 

på området og udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik for Frederikshavn 

Kommune. 

  

Kultur og Fritidsudvalget drøftede på møde den 12. juni 2013 oplæg til ny 

sammensætning af Folkeoplysningsudvalget. 

  

Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere at lægge op til at oplægget drøftes i 

et fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. Fællesmødet er fastlagt til Kultur og 

Fritidsudvalgsmødet den 4. september 2013. kl. 16.00 

  

Kulturkonsulent Jens Ole Hvid Amstrup deltager i punktet og præsentere oplægget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter oplæg til struktur på det folkeoplysende område. 

  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

tager orientering til efterretning og noterer sig at der afholdes fællesmøde den 4. 

september kl. 16.00 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Jens Ole Amstrup orienterede om forslag til den nye folkeoplysningsstruktur. 

  

FOU vil drøfte det videre på fællesmødet sammen med Kultur og fritidsudvalget d. 

4. september kl. 16.00. 

  

FOU forslår at mødet bliver flyttet til kl. 18.00. 

  

  

 

Bilag 

FOU strukturpapir - Folkeoplysning struktur som forlagt KFU i møde den 8 maj 2013 (dok.nr.71525/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: FOU/KFU 
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2. Temadrøftelse vedrørende udmøntning af 

budgetbemærkning 2013 - Kortlægning af landsbyernes 

offentlige bygninger 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 

overslagsårene, vedtaget budgetbemærkning omkring ”kortlægning og effektiv 

ressourceudnyttelse af landsbyernes offentlige bygningsmasse” i Frederikshavn 

Kommune. 

  

Arbejdet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, og det anføres, at Distriksudvalget 

skal inddrages aktivt i arbejdet. 

  

Center for Kultur og Fritid fremlægger hermed forslag til rammer og proces for 

arbejdet de kommende år i forbindelse med den vedtagne budgetbemærkning. 

  

Arbejdet vil/kan vedrøre alle lokalområder i Frederikshavn Kommune. Det 

anbefales derfor, at begrebet ”landsbyer” erstattes med begrebet ”lokalområder”. 

Der er helt enslydende udfordringer i landsbyer, bydele og større byer i kommunen 

– naturligt i varierende skala. 

  

For at skabe et kvalificeret grundlag for arbejdet er igangsat dialog og samarbejde 

med foreningslivets paraplyorganisationer FUF/IS. Man er i 

paraplyorganisationerne i gang med at kortlægge anvendelsen af de 

fritidsfaciliteter, der anvendes af foreninger, der er støtteberettigede gennem 

Folkeoplysningsudvalgets støtteregler. 

  

Se http://fuf.nu/fritidsundersogelse 

  

For at sikre en faglig forankring af processen, er der fra kommunens side etableret 

kontakt til Syddansk Universitet, som de senere år har specialiseret sig i 

forskningsaspekter ved fritidslivets og civilsamfundets brug og anvendelse af 

offentlige lokalefaciliteter. 

  

Folkeoplysningsudvalget har de seneste 2 år arbejdet med modernisering af 

støtteordningerne på udvalgets område. Det har tydeliggjort et stort behov for mere 

viden om de samlede fritidsfaciliteter, der anvendes i kommunen, og samtidig 

tydeliggjort et behov for at effektivisere anvendelse af kommunens fritidsfaciliteter. 

  

Kultur - og fritidsudvalget har som samlet udvalg på området, sideløbende været 

udfordret på de driftsstøtteordninger, der er for kommunale og selvejende 

institutioner. 

  

På baggrund af disse samlede udfordringer har Center for Kultur og Fritid i 

forberedelsen af arbejdet med budgetbemærkningen, opstillet 4 hovedindsatser, 

der bør udfoldes de kommende år 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/370 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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1. Kortlægning og vidensindsamling  

2. Styring og organisering af arbejdet med budgetbemærkningen 

3. Driftskontrakter mellem Frederikshavn Kommune og kommunale såvel som 

selvejende institutioner. Det bemærkes, at dette arbejde skal samkøres 

med den proces, der pågår med at udvikle virksomhedsplaner. 

4. Facilitetsanvendelse af øvrige kommunale faciliteter i andre centerområder. 

Se uddybende bilag. 

  

Der har været afholdt afklarende dialogmøder mellem Frederikshavn Kommune og 

Syddansk Universitet og der anbefales tre områder til nærmere analyse: 

A. Supplerende kortlægning af foreningsanvendelse – kvalificering af 

anvendelsesgrader 

B. Lokalområdeudvikling, 2 – 4 områder beskrives og analyseres 

C. Demografisk udvikling – konsekvensanalyse ved større demografiske 

ændringer. 

  

Dialogen med Syddansk Universitet har været uforbindende.  

Der findes en række eksterne aktørere – eks. lokale rådgivende virksomheder, som 

tilbyder analysearbejde på området. Det skal vurderes, hvilke eksterne parter, der 

med fordel kan inddrages i processen. 

  

Der bør tidligt i fasen ske en aktiv inddragelse af lokalområdernes aktørere, fx 

gennem afholdelse af startkonference. 

  

For at gennemføre processen de kommende år, medfører det, at der afsættes 

midler til inddragelse af kvalificeret støtte fra eksterne parter, samt midler til støtte 

for paraplyorganisationernes deltagelse i arbejdet. 

  

Der forventes procesudgifter til 

 kortlægning og analyse 

 foreningsinddragelse 

 udgifter til konferencer og møder 

  

Det anbefales, at forsknings- og analysemidler forelægges som budgetudfordring 

for 2014, og at støtte til finansieringsprocessen sker gennem procesaftaler i 

Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. 

  

Efter 1. temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdes konkret tids- og 

procesplan og oversigt over procesudgifter, som forelægges udvalget til 

godkendelse.  

  

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets 1. drøftelse forelægges sagen for Distriktudvalget 
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og Folkeoplysningsudvalget til udtalelse. 

 

Indstilling 

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

1. anbefaler, at budgetbemærkningens begreb” landsbyer” udviddes til at 

omfatte kommunens ”lokalområder” 

2. forholder sig til udkast til processkitse 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 
1.     Godkendt 

2.     Drøftet 

Center for Kultur og Fritid bemyndiges til at udarbejde konkret tids- og 

procesplan m.v. samt økonomisk overslag. 

  

Sagen genoptages. 

 

Sagsfremstilling 

Kultur og Fritidsudvalget har på mødet den 12. juni 2013 afholdt en temadrøftelse 

vedr. udmøntning af budgetbemærkning 2013 – kortlægning af landsbyernes 

offentlige bygninger. 

På mødet blev udvalget præsenteret for et oplæg med 4 opstillede hovedindsatser, 

der bør udfoldes de kommende år 

1. Kortlægning og vidensindsamling  

2. Styring og organisering af arbejdet med budgetbemærkningen  

3. Driftskontrakter mellem Frederikshavn Kommune og kommunale såvel som 

selvejende institutioner. Det bemærkes, at dette arbejde skal samkøres 

med den proces, der pågår med at udvikle virksomhedsplaner.  

4. Facilitetsanvendelse af øvrige kommunale faciliteter i andre centerområder. 

Efter 1. temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdes konkret tids- og 

procesplan og oversigt over procesudgifter, som forelægges udvalget til 

godkendelse.  

På mødes blev det besluttet at efter Kultur- og Fritidsudvalgets 1. drøftelse 

forelægges sagen for Distriktudvalget og Folkeoplysningsudvalget til udtalelse. 

Seniorkonsulent Jacob Dalsgaard deltager under punktet og orienterer om 

oplægget 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

tager orientering til efterretning  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

1.     Godkendt med bemærkning om, at repræsentanter for Børne- og 

Ungdomsudvalget tænkes ind i forbindelse med sammensætning af 

styregruppe 

2.     Anbefales 
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Fraværende: Peter Laigaard 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

  

  

 

Bilag 

Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (dok.nr.57572/13) 

VS: Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (dok.nr.4566/13) 
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3. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening- 

Billardklub 1984 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Billardklub af 1984 ansøger om godkendelse som folkeoplysende 

forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". 

  

Klubbens formål er, at fremme interessen for, samt at højne billard spillet, og lade 

medlemmerne deltage i turneringer, samt at give medlemmerne mulighed for 

interessebetonet virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres 

fritid.  

  

I foreningens vedtægter fremgår det endvidere at alle kan optages som 

medlemmer, såfremt klubben har kapacitet hertil. 

  

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og finder dem i 

overensstemmelse med folkeoplysningsloven og ”Frederikshavner Ordningen”. 

Foreningen har i en årrække haft til huse i to mindre lokaler i kælderen på 

Munkebakkeskolen, men i og med at skolen er taget ud af drift, har foreningen 

behov for at finde nye lokaler til deres aktivitet. 

Center for Kultur og Fritid har forsøgt at anvise offentlige lokaler og har været i 

løbende dialog med Ejendomscenteret om en løsning, men det har ikke været 

muligt. 

Foreningen har undersøgt muligheden for et privat lejemål i de lokaler som AVØ 

tidligere havde kontor i på Knivholtvej. Lokalerne er på 158 kvadratmeter med to 

store lokaler med plads til 3 stk. 9 fods billardborde. Dertil kommer et lokale til 

ophold, samt toilet og baggang anvendelig til mindre depotløsning. Prisen for 

udlånet er 3.500 kr. pr. måned og dertil kommer forbrug af el, vand og varme, som 

foreningen selv ønsker at betale. 

  

Foreningen ønsker i den forbindelse at få 75% i lokaletilskud af huslejen da de ikke 

p.t. har medlemmer under 25 år, der kan udløse et lokaletilskud.  

  

Center for Kultur og Fritid vurderer at det ikke p.t. er muligt at anvise egnede 

lokaler. Idet foreningen har brug for en akut løsning, da de nuværende lokaler ikke 

opfylder brandmyndighedernes krav, er det centerets anbefaling at 

Folkeoplysningsudvalget kommer anmodningen om lokalestøtte i møde evt. i form 

af godkendelse i en tidsbegrænset periode.     

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender foreningen som folkeoplysende forening og godkender at foreningen 

indgår privat lejemål i henhold til fremlagte tilbud. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/12770 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Billardklub 1984 godkendes som folkeoplysende forening.  

  

Anmodning om privat lejemål kan ikke imødekommes.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening- Billardklub 1984 (dok.nr.93122/13) 

Billardklub 1984 - Vedtægter (dok.nr.93123/13) 

Leje af lokale til Billardklubben -mailkospondance (dok.nr.118140/13) 
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4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - 

PH - Vendelbo  

 

Sagsfremstilling 

Foreningen ”PH Vendelbo, Dansk Politihunde, Frederikshavn/Sæby afdelingen” 

ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven 

og ”Frederikshavner Ordningen”. 

  

Foreningens formål at samle hundeinteresserede, såvel i politiets tjeneste som 

civile personer, i en forening til at fremme af hundens anvendelse i det praktiske 

politihundearbejde og udbrede kendskabet til opdræt og dressur af politihunde, 

samt afholde træningsøvelser for alle foreningens aktive medlemmer, på dertil 

egnede arealer.  

  

Som aktive medlemmer kan optages politiets tjenestehundeførere, og civile 

personer. Optagelse af medlemmer sker ifølge Dansk Politihundeforenings 

direktiver for medlemskab. Af hovedorganisationens vedtægter § 3 fremgår det 

blandt andet, at ”anmodning om medlemskab skal indsendes til en lokalafdeling, 

der med en udtalelse videresendes anmodningen til hovedbestyrelsen ledsaget af 

gældende kontingent. Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende 

fremlægges en straffeattest”. 

  

Foreningens formand har efterfølgende oplyst at, foreningen er åben for alle og for 

hundracer, dog undtaget såkaldte muskelhunde, som i dag er ulovlige.   

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter samt Dansk 

Politihundeforenings direktiver for medlemskab og vurderer at de er i 

overensstemmelse med folkeoplysningsloven og bestemmelserne i 

”Frederikshavner Ordningen”. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter om  PH Vendelbo kan godkendes folkeoplysende forening.    

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13 juni. 2013 

Foreningen PH – Vendelbo har trukket deres ansøgning tilbage.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Foreningen PH Vendelbo ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening 

under folkeoplysningsloven og ”Frederikshavner Ordningen”. 

  

Foreningens formål at samle hundeinteresserede, såvel i politiets tjeneste som 

civile personer, i en forening til at fremme af hundens anvendelse i det praktiske 

politihundearbejde og udbrede kendskabet til opdræt og dressur af politihunde, 

samt afholde træningsøvelser for alle foreningens aktive medlemmer, på dertil 

egnede arealer.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9108 

 Forvaltning:  

 Sbh: lbso 

 Besl. komp:  
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Som aktive medlemmer kan optages personer, politi, civile, arrestpersonale og 

militære, såfremt de fremmøder med stambogsført hund af race, der henregnes 

som brugbare i politiets tjeneste. Det fremgår endvidere af foreningens § 2, at kun 

ustraffede personer kan være medlem af foreningen. 

Center for Kultur og Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og centeret 

vuderer at ordlyden i § 2 er problematisk ift. Folkeoplysningsloven og 

”Frederikshavner Ordningen”, idet foreningen oplister en række forhold der skal 

være gældende for at blive medlem og dermed ikke som udgangspunkt er åben for 

alle jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 6. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender PH Vendelbo som folkeoplysende forening.    

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

PH - Vendelbo godkendes som folkeoplysende forening.  

  

Med få ændringer i vedtægterne.   

  

  

 

Bilag 

Folkeoplysningsudvalget - Ansøgning PH-Vendelbo  (dok.nr.110968/13) 

Vedtægter - PH-Vendelbo (dok.nr.110973/13) 

Regnskab 2012 - Ph - Vendelbo (dok.nr.64533/13) 
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5. Ansøgning til initiativpuljen fra Foreningen Sundhed og 

Trivsel 

 

Sagsfremstilling 

Foreningen Sundhed og Trivsel ansøger Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje om 

støtte til at etablere et motionshold for KOL-patienter, der er færdigbehandlet i 

kommunalt regi. Foreningen ønsker at tilbyde 2 ugentlige træningspas, efterfulgt af 

café og sociale aktiviteter, samt vægtkontrol og kostvejledning. 

  

Foreningen oplyser endvidere at det er vigtigt at tilrettelægge et helt specielt 

træningshold og program for denne målgruppe, da de ikke kan bruge 

træningscenterets redskaber på grund af deres fysiske tilstand. Gruppen er voksne, 

og de bliver henvist fra den kommunale fysioterapi efter endt forløb. 

  

Foreningen oplyser at de ønsker at igangsætte initiativet fra efteråret 2013 og 3 år 

frem og søger i den forbindelse om 7.500 kr. til træningselastikker, træningsmåtter 

og håndvægte. 

Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening på et møde den 27. august 

2009. 

Restbudget for start- og initiativpuljen 2013: kr. 39.404 kr. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter henvendelsen og beslutter om ansøgningen skal imødekommes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Der gives afslag på ansøgningen til initiativpulje.  

  

  

 

Bilag 

Ansøgning til initiativpuljen fra Foreningen Sundhed og Trivsel  (dok.nr.70651/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9913 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: lbso 

 Besl. komp: FOU 
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6. Drøftelse af nyt administrationssystem til håndtering af 

nøgletal mellem foreninger og kommune 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget anmodede på møde den 25. april 2013 at den etablerede 

arbejdsgruppen på foreningsområdet genoptager dialog med lokal IT-leverandør 

med henblik på at undersøge muligheden for at indkøbe et elektronisk 

selvbetjeningssystem, der skal sikre at data og fx regnskabstal kan overføres 

automatisk til/ mellem foreningerne og kommunen. 

  

Arbejdsgruppen har haft møder med repræsentanter fra WinKAS og drøftet 

forskellige  

  

løsningsmuligheder og er fremkommet med følgende model: 

En pris for foreninger med medlemmer under 100 og én pris for foreninger over 100 

medlemmer. For foreninger med mindre end 100 bliver den årlige pris 1000 kr. inkl. 

moms for en standardløsning med sms, selvbetjeningskartotek – og for foreninger 

med mere end 100 bliver prisen 3000 kr. inkl. moms. 

  

Det er et krav fra WinKAS at Frederikshavn Kommune udbreder anvendelsen af 

WinKAS Pro fra aftalens begyndelse til 200 foreninger der enten anvender eller 

ikke i forvejen anvender systemet (online). Eksisterende bruger indgår således i det 

samlede antal på 200 brugere.Implementeres der færre løsninger skal prisen 

genforhandles på de leverancer der sket i løbet af det første år. 

  

Det har været et ønske fra Frederikshavn Kommune at et nyt system skal kunne 

fungere om det kommunale økonomisystem OPUS. WinKAS kan bekræfte, efter 

samtale med KMD (udbyder af OPUS), at det vil være muligt at udvide OPUS, 

således at dette vil kunne modtage data fra WinKAS Pro systemet. Det er ikke 

afklaret hvilke omkostninger der vil være forbundet med denne udvidelse da det vil 

kræve en konkret kravspecifikation til KMD. 

  

Prisen for kommunens system er 4.000 kr. pr. måned. Denne pris indeholder alle 

udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling og tilretning af 

datapumpesystemet, samt tilretninger i fremtiden. WinKAS kan levere uddannelse i 

systemet efter aftale ligesom de vil understøtte etablering af et kvartalsmøde for 

kasserere i kommunens foreninger. Kvartalsmødet afholdes uden omkostninger for 

kommunen, mens uddannelse i systemet ikke er inkluderet. 

  

Arbejdsgruppen anbefaler, at den kommunale udgift på 48.000 kr. årligt samt udgift 

til uddannelse søges finansieret via den kommunale digitaliseringspulje. Udgiften til 

tilkøb af modul, der kan sikre at OPUS og WinKAS Pro kan fungere sammen, 

søges ligeledes finansieret via puljen.    

  

Arbejdsgruppen anmoder Folkeoplysningsudvalget om at godkende indstillingen, 

og anbefaler at der føres realitetsforhandlinger med WinKAS om indkøb af 
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WinKAS-pro-løsning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter, 

  

·        at ansøge den kommunale digitaliseringspulje om finansiering af den kommunale 

udgift til årlig licens, uddannelse samt OPUS-modul. 

  

·        principgodkender tilbud fra WinKAS og giver arbejdsgruppen tilladelse til at føre 

realitetsforhandlinger med WinKAS om en endelig aftale.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Arbejdsgruppen arbejder videre med tilbuddet fra WinKAS.  

  

Arbejdsgruppe: 

  

Uffe Borg 

Henrik Carlsen 

Bo Christensen 

  

 

Bilag 

Tilbud fra WinKAS (dok.nr.120955/13) 
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7. Vedr. procedure ved udbetaling af støtte fra Anlægspuljen 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet den 28. februar den gældende praksis 

vedr. udbetaling af støtte fra Anlægspuljen og besluttede, at der var behov for at få 

revideret proceduren i forbindelse med udbetaling af tilskud. 

  

Praksis har hidtil været at foreningerne har fået udbetalt det godkendte tilskud 

umiddelbart efter beslutningen i Folkeoplysningsudvalget. Så har den pågældende 

forening frem til den 31.december i efterfølgende kalenderår til at gennemføre 

projektet. Først herefter bliver der rejst krav om tilbagebetaling såfremt der ikke var 

ansøgt om forlængelse af fristen. 

  

Hvis praksis skal ændres kan man forestille sig forskellige modeller: 

-       Udbetalingen finder ikke sted når puljen er fordelt. I stedet bedre man 

foreningen der får godkendt en ansøgning, om at melde tilbage senest den 31. 

december i det pågældende kalenderår om de vil være i stand til at udnytte det 

bevilligede beløb.  

-       Udbetaling finder først sted når projektet er gennemført og foreningen 

anmoder om at få beløbet udbetalt. Den ændrede procedure skal imidlertid 

ikke være en hindring, så der ikke kan rejses den nødvendige kapital til 

betaling af håndværkere og materialer. Kan evt. justeres til en model med 

udbetaling ved projektstart ex. 50 % og igen 50 % ved projektafslutning.  

-       Løbende udbetaling på baggrund af fremsendte regninger. Evt. 

acontoudbetalinger ved større anlægsprojekter.   

Center for Kultur og Fritid vurderer at det vil være forbundet med uforholdsmæssigt 

store administrative ressourcer, at vælge løsning 3. Centeret anbefaler model 2 

evt. med procentvis udbetaling ved projektstart og afslutning.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen og beslutter hvilken model, som skal anvendes fremadrettet med 

virkning fra 29. august 2013. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Model 2 er valgt med ændring i procentsatsen. 

  

 - Udbetaling finder først sted når projektet er gennemført og foreningen anmoder 

om at få beløbet udbetalt. Den ændrede procedure skal imidlertid ikke være en 

hindring, så der ikke kan rejses den nødvendige kapital til betaling af 

håndværkere og materialer. Kan evt. justeres til en model med udbetaling ved 

projektstart ex. 25 % og igen 75 % ved projektafslutning.  
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8. Nedsættelse af arbejdsgruppe – Fordeling af Anlægsmidler  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den årlige ansøgningsrunde om tilskud fra anlægspuljen, er der 

behov for at få nedsat en arbejdsgruppe, der kan mødes og gennemgå 

ansøgningerne samt fremlægge forslag til fordeling af tilskud fra Anlægspuljen 

2013. 

  

På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud vælger 

Folkeoplysningsudvalget de projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte 

beløbsrammer. 

I 2013 er den samlede afsatte ramme på 1.341.817 kr. 

  

I forbindelse med ansøgning til GrønVækst-puljen besluttede 

Folkeoplysningsudvalget på møde den 31. januar 2013 at afsætte 500.000 kr. pr. år 

over en 2 årrige periode som kommunal medfinansiering. Der er endnu ikke 

afklaring på om Frederikshavn Kommune opnår projekttilskud fra 

NaturErhvervsstyrelsen, hvorfor det er nødvendigt at båndlægge 500.000 kr. af den 

samlede ramme til fordeling af tilskud fra Anlægspuljen. 

  

Til fordeling er hermed 841.817 kr. 

  

Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetableringer af klub- eller 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- eller 

foreningsregi. Retningslinjer for anlægspuljen er vedlagt. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

nedsætter arbejdsgruppe bestående af 4 personer til fordeling af anlægsmidler. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Til fordeling er hermed 871.817 kr. 

  

Arbejdsgruppe: 

  

Karina Gajhede 

Elin Hovedskov 

Henrik Carlsen 

Asger Mortensen 

  

  

  

 

Bilag 

Regelsæt for anlægspuljen (dok.nr.118451/13) 
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9. Drøftelse af formidling af revideret Frederikshavner Ordning  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 29. maj 2013 at godkende revideret 

udgave af Frederikshavner Ordning. 

  

Den reviderede Frederikshavner Ordning vil være gældende fra den 1. januar 2014 

og der er derfor behov for at få den formidlet ud til de godkendte folkeoplysende 

foreninger i kommunen. 

Formidlingen kunne foregå eksempelvis via avisannoncer, paraplyorganisationerne 

nyhedsbreve, hjemmesider og/eller adresserede breve. 

  

Center for Kultur og Fritid har lavet et link til den nye ordning på kommunens 

hjemmeside, men anmoder Folkeoplysningsudvalget om at drøfte, hvorledes vi 

bedst får kommunikeret de nye retningslinjer i ordningen ud til offentligheden. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Forslag til udsendelse til Revideret Frederikshavner Ordning 

  

-       Opslag i Aviser  

-       Link på e-mail signatur  

-       Elektronisk Pixi udgave af Ordningen.  
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10. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den ny politik. For 

at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende 

handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, 

som kan gøre en forskel. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at 

Folkeoplysningsudvalget diskuterer ønsker og forventninger til en ny 

handicappolitik, og indsender bidrag til politikken til Socialudvalget. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at det bliver belyst, hvad Kultur- og 

Fritidsudvalget allerede gør i forhold til at støtte handicapområdet. Vigtigt, at der 
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prioriteres tilgængelighed til udvalgets tilbud. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013 

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at administrationen, med baggrund i 

udvalgets fokusområder og den gamle handicappolitik, formulerer ønsker og 

forventninger fra Børne- og Ungdomsudvalget til en ny handicappolitik. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 27. august 2013 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Der nedsættes en arbejdsgruppe: 

  

Karina Gajhede 

Uffe Borg 

Elin Hovedskov 
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11. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 

2013 

 

Sagsfremstilling 

Invitation fra Fritidssamråd Nordjylland 

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Udvalgets medlemmer melder sig selv til, hvis de ønsker at deltage.  

  

 

Bilag 

Invitation fra Fritidssamråd Nordjylland (dok.nr.120206/13) 
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12. Folkeoplysningsudvalget - orientering fra Center for Kultur 

og Fritid 2013 

 

Sagsfremstilling 

- Orientering omk. Valg i FOU i september.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 

Valg i FOU sættes på dagorden til september mødet. 

  

Lars Falk Hoffmann orienterede om budget.  
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Intet.  

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Steen Klarup 
   

      

Renate Weilov 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Elin Hovedskov 
   

      

Karina Gajhede 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

John Christensen 
   

 

      

Bent H. Pedersen 
   

      

Henrik Carlsen 
   

      

Bo Christensen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Asger Mortensen 
   

 

 
 


