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1. Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordningen 

 

Sagsfremstilling 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde 

indgik ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med 

henblik på en vurdering af ordningens grundstruktur og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget, at der udvikledes incitamenter, der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

   

Arbejdsgruppen fremsendte på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

 Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 

 Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 

 Gaver/gavekort/mundering ændres fra maks. udgiftsloft på 1.500 kr. til 

3.000 kr. 

 Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 

regelsættet for anlægspuljen 

 Administrationstilskud på 2.000 kr. afskaffes 

 Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

 Der indføres krav om grundkontingent på minimum 200 kr. halvårligt pr. 

medlem. 

 Procesbeskrivelse: 

 Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 

 Den reviderede Frederikshavner Ordningen forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 

 Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 

 Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 

 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til ny Frederikshavner 

Ordningen og fremsender det til godkendelse i byrådet med henblik på 

ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013. 

 Der er i alt indkommet 18 høringssvar. Oversigt er vedlagt til drøftelse. 

  

Center for Kultur og Fritid gør udvalget opmærksom på, at der i ordningen tilføjes et 

afsnit vedrørende børneattester. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU/BR 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. maj 2012 

Sagen overdrages til den nedsatte arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, 

med henblik på at gennemgå og bearbejde de indkomne høringssvar. 

  

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Steen Klarup og Jørgen Tousgaard. 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18. juni 2012 

gennemgået og bearbejdet de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen fastholder 

forslag til ændringer, dog med følgende bemærkninger: 

  

Aktivitetstilskud: 

 Beløb nedsættes fra 200 kr. halvårligt til 100 kr. halvårligt 

o Centret undersøger de juridiske forhold i forhold til krav til 

minimumsbeløb 

o Behov for formulering af, hvad der forstås ved et aktivt 

medlem 

 Henrik Carlsen er principielt ikke enig i fastholdelsen af et 

minimumsbeløb  

 Lokaletilskud: 

 Udgår: Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, 

reduceres timetallet med 40 %, med mindre det kan dokumenteres, at 

der er aktivitet i hele åbningstidens varighed  

Gebyrbetaling: 

 Tilføjes: Prisen følger den årlige regulering udmeldt af KL. 

Prisreguleringen foretages administrativt hvert fjerde år ved starten 

af hver byrådsperiode 

Administration: 

 Center for Kultur og Fritid foreslår sætning ændret til følgende: 

Ansøgning udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for 
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foregående regnskabsår. Efterfølgende slettes  

Der ligger derfor, på baggrund af arbejdsgruppens møde, forslag til revideret 

Frederikshavner Ordningen. 

  

Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2012 

 Sagen genoptages efter den nedsatte arbejdsgruppes behandling af punkt 
vedrørende minimumsbeløb 

 Begrebet ”deltager” ændres til ”medlemmer” 

 Bemærkning vedrørende ordningens virkning på støtten for over og under 
25 årige drøftes i arbejdsgruppen 

 Layout ønskes bredere vedrørende billedsiden 
  

Fraværende: Pia Karlsen og Irene Hjortshøj 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 30. august 2012, har 

arbejdsgruppen afholdt møde den 17. september 2012.  

  

Arbejdsgruppen besluttede følgende: 

 Punkt vedrørende minimumsbeløb slettes og erstattes med følgende 

beskrivelse: 

1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære 

formål 

2. Et medlem defineres som: ”Et personligt medlemskab, hvor der 

betales et fast kontingentbeløb” 

3. Alene deltagelse i enkeltstående arrangementer som kollektive 

medlemskaber er ikke omfattet af medlemsbegrebet 

 Arbejdsgruppen fastholder 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, 

herunder træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 

alderssammensætning som helhed 

  

Der ligger derfor på baggrund af arbejdsgruppens møde, endeligt forslag til 

revideret Frederikshavner Ordningen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

godkender revideret Frederikshavner Ordningen og videresender til Kultur- og 

Fritidsudvalget med henblik på anbefaling og godkendelse i byrådet. 
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. september 2012 

Anbefales. 

  

Frode Thule Jensen tager forbehold. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktober 2012 

Sagen genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2012 

Kultur- og Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen deltager i mødet med henblik på at 

skabe klarhed over indhold og konsekvenser i den nye tilskudsordning. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2012 

Udvalget anbefaler Frederikshavner Ordningen overfor byrådet, således at 

ordningen får virkning fra 1. januar 2014. 

Udvalget ønsker indføjet i ordningen, at energitilskuddet med virkning fra 1. januar 

2015 reduceres med 2 % om året frem til 2019, således at energitilskuddet 

maksimalt udgør 50 % i 2019. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2012 

Sagen genoptages på baggrund af supplerende oplysninger vedrørende 

Folkeoplysningslovens rammer for tildeling af tilskud. 

 

Indstilling 

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

genoptager sagen på baggrund af de supplerende oplysninger. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012 

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget fastholder udvalgets beslutning af 21. 

november 2012, dog således at det præciseres, at det samlede tilskud til lokaler 

ikke kan blive lavere end minimumsgrænsen jf. Folkeoplysningsloven, uanset 

fordelingen mellem energi- og lokaleudgifter. 

  

Ole Rørbæk Jensen ønsker, at sagen vedrørende energitilskuddet sendes retur til 
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Folkeoplysningsudvalget, da Ole Rørbæk Jensen mener, at der har været en 

forkert procedure i sagen. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. december 2012 

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Udvalget sender sagen til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag til 

Frederikshavner Ordningen fra Peter Laigaard sendes ligeledes til drøftelse i 

Folkeoplysningsudvalget. 

Sagen genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget i maj måned 2013. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Endelig revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.111915/12) 

Ændringsforslag fra Peter Laigaard til ny Frederikshavnerordning (dok.nr.4813/13) 
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2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - 

Folkeoplysningsområdet 2013 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes budget 2013 – 2016 er der på investeringsoversigten 

for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

Folkeoplysningsområdet. 

  

Anlægsmidlerne beløber sig til 1.015.000 kr. i 2013. 

  

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning, en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2013. 

 

Indstilling 

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 

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

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Anbefales overfor Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/11417 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Permanent overflytning af GF76 aktiviteter til Skagen 

Sportscenter 

 

Sagsfremstilling 

Gymnastikforeningen af 1976, Skagen (GF76) har siden august 2012 været 

midlertidigt genhuset i Skagen Sportscenter efter at Hedeboskolen lukkede. 

  

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Skagen Sportscenter iværksat en 

midlertidig depotløsning, der kan rumme den store mængde udstyr som foreningen 

gør brug af, men byggetilladelsen, som byggemyndigheden har udstedt, er 

tidsbegrænset og kun gældende frem til den 1. maj 2013. 

  

Der er derfor behov for at sikre en permanent løsning på GF76s aktiviteter, inden 

foreningen starter op igen efter sommerferien. 

  

Det vil imidlertid kræve en permanent udvidelse af depotfaciliteterne, så Skagen 

Sportscenter kan rumme GF76 udstyr. 

  

Baseret på det nuværende, midlertidige depot vurderes det, at der vil være behov 

for en udvidelse på 60 m² til GF76 foreningens udstyr alene. 

  

Ejendomscenteret har tidligere vurderet, at håndværkerudgifter beregnes til 8.000 

kr. pr. m². Det svarer til en udgift til håndværkere på ca. 480.000 kr. ved opførelse 

af 60 m².  

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med byggemyndigheden, som oplyser, 

at en tilbygning ikke vil kræve en lokalplanændring, men at der vil være behov for 

en udmatrikulering, hvor skellet flyttes.  

Skagen Sportscenter har givet udtryk for, at de også har behov en udvidelse af 

deres faciliteter og det vil derfor være oplagt, at de ansøger byggemyndigheden om 

udvidelse i samme forbindelse. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at finansieringen foregår ved at Skagen 

Sportscenter ansøger om en kommunegaranti til etablering af depotet. 

 

Indstilling 

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

beslutter, at 

1.      GF76 aktiviteter placeres permanent i Skagen Sportscenter 

2.      der etableres et depot på 60 m² i Skagen Sportscenter til husning af GF76 

foreningens redskaber 

3.      finansieringen af depotet sker ved, at Skagen Sportscenter ansøger om et 

kommunegaranteret lån 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

På grund af GF76 aktiviteters placering i Skagen Sportscenter følger udvalget 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/5280 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 
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indstillingen om at etablere et depot på 60 m2 jf. pkt. 2 og 3. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 
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4. Orientering om administrativ ændring i organisering af 

Biblioteksservice og Borgerservice 

 

Sagsfremstilling 

Der fremlægges orientering om administrativ etablering af fælles center til 

varetagelse af Frederikshavn Kommunes borgerservice og biblioteksservice. 

  

Der er i sommeren/efteråret 2012 gennemført et fælles administrativt projekt til 

afklaring af, om der vil være et potentiale for kvalitetsforøgelse af biblioteks- og 

borgerserviceopgaverne ved et øget samarbejde mellem Center for Borgerservice 

og Frederikshavn Kommunes Biblioteker.  

  

Projektet viste, at der er et potentiale for en kvalitetsforøgelse i 

opgavevaretagelsen: På den baggrund har projektets styregruppe med MED-

udvalgenes opbakning valgt at fortsætte processen hen mod administrativt at 

etablere et fælles Center for Bibliotek og Borgerservice. 

  

Center for Bibliotek og Borgerservice etableres derfor pr. 1. april 2013, og vil 

sideløbende med den daglige drift i perioden frem til 1. januar 2014 have fokus på 

fusionsprojektet af de to nuværende afdelinger. 

  

Succeskriterierne for fusionsprojektet:  

 Vi skaber kvalitetsforøgelse for borgerne 

 Vi håndterer fortsat god kvalitet i driften af afdelingerne sideløbende med 

fusionen 

 Vi fastholder og udvikler et godt arbejdsmiljø 

 Vi har medarbejderinvolvering og -engagement som basis for at få succes 

 Vi holder et højt oplevet informationsniveau for borgere og medarbejdere 

ved aktivt at inddrage dem i vores forandringsprocesser, hvor det giver 

mening 

Der afsættes midler fra de eksisterende kompetenceudviklingsrammer til 

varetagelse af løbende udgifter i forbindelse med realisering af dette 

udviklingsprojekt.  

  

Den administrative ændring giver ikke anledning til ændring af bevillingsniveauet 

2013 for henholdsvis Borgerservice og Frederikshavn Kommunes Biblioteker. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/3966 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: doiv 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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Bilag 

12-534 Organisationsdiagram dec 12.pdf (dok.nr.146777/12) 

Høringssvar fra MED Bibliotek om fusionsprojekt Borgerservice og Bibliotek - 149356-12_v1_MED 

Bibliotek Høringssvar til Styregruppen(1).DOCX (dok.nr.151048/12) 

Høringsskrivelse i forbindelse med fusionsprojekt Borgerservice og Bibliotek (dok.nr.151357/12) 
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5. Uddelegering af budgetramme 2013 til laveste 

identificerbare omkostningssted 

 

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. 

  

Der er fra 2013 indføjet en ekstra linje (administration) på omkostningsstederne. 

Det skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tilføjet en ny gruppering til 

udgifter i landets kommuner, der vedrører ledelse og administration. 

 

Indstilling 

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

godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetramme for 2013. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

2013 Oversigt identificerbare omkostningssteder KFU (dok.nr.144371/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/12420 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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6. Henvendelser og invitationer  

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Biblioteksforening har fremsendt invitation til foreningens årsmøde den 

13. – 14. marts 2013 i Bella Center, København. 

  

Danmarks Biblioteksforening skriver, at Årsmøde 2013 ser nærmere på og 

diskuterer bibliotekets rolle i overgangen til en stadig mere digital virkelighed. 

Hvilke opgaver skal biblioteket løse fremover, og hvordan defineres bibliotekets nye 

position i et samfund, hvor strømmen af og adgangen til viden og information bliver 

stadig større? 

Foreningen skriver også, at man her kan hente konkret viden om, hvordan folke- og 

skolebiblioteker kan arbejde sammen i dag, og deltage i debatten om de 

muligheder, som dette samarbejde giver. 

  

Se vedhæftede program eller læs mere på www.db.dk/tilmelding2013. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Taget til orientering 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Danmarks Biblioteksforening - invitation til og program for årsmøde 2013 (dok.nr.2231/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/12432 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Orientering fra Center for Kultur- og Fritid  

 

Sagsfremstilling 

Diverse informationer/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder 

         orientering om projekt ”FilmMaskinen”, et filmværksted for unge 

filmtalenter fra hele Region Nordjylland. Projektet er støttet af Region 

Nordjylland gennem Kulturpuljen 

         Forslag til ny mødedato for fællesmøde mellem kultur- og 

fritidsudvalgene i Frederikshavn og Hjørring kommuner 

         orientering om behov for ændring af tidspunkt for Kultur- og 

Fritidsudvalgets ordinære møde i august 2013 

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Orientering KFU, FilmMaskinen, januar 2013 (dok.nr.153554/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver 

i Frederikshavn Svømmehal 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 12/6250 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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9. Vedligeholdelse af foreningsdrevne grønne anlæg i 2013 og 

overslagsårene 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 12/359 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Økonomisk afrapportering pr 30. november 2012 fra Skagen 

Kultur- og Fritidscenter 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Pia Karlsen 
   

 

      

Jens Porsborg 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


