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1. Temadrøftelse - Det folkeoplysende område i forbindelse 

med udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Lov om Folkeoplysning fra 2011 pålægges alle kommuner at nedsætte 

et udvalg på det folkeoplysende område. 

  

På baggrund af dette ønskes en temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

På mødet deltager Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup og administrativ Kultur- og 

Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Drøftet 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 6. marts 2013 

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. februar 2013, fortsættes 

temadrøftelse vedrørende det folkeoplysende område. 

  

På mødet deltager Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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2. Udmøntning af budget 2013 - regulering af bogbusdrift 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2013 og overslagsårene blev besluttet 

en reduktion af biblioteksdriften på 300.000 kr. årligt.  

Forligsparterne har her ønsket, ”at Frederikshavn Kommunes biblioteker fortsat kan 

betjene borgerne decentralt. Strukturen, herunder Bogbussen og filialer, skal 

retænkes, således der findes en løsning, der opnår det indregnede rationale, men 

samtidig sikrer en decentral betjening. Arbejdet forankres i Kultur- og 

Fritidsudvalget”. 

  

Frederikshavn Bibliotek har, ud fra Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser, 

udarbejdet forslag til besparelser på bogbusdriften. Biblioteket indstiller, at udvalget 

tager stilling til de foreslåede serviceforandringer ved omlægninger af 

bogbusdriften. 

  

Det vurderes, at bogbusdriften kan optimeres og give et rationale på 300.000 kr. 

årligt ved at afkorte besøg eller nedlægge ringe benyttede stoppesteder, og uden 

væsentlige serviceforringelser kan køre i 4 dages drift i stedet for nuværende 

køreplan, hvor der køres på 5 hverdage. 

  

Følgende reguleringer foreslås iværksat fra 1. maj 2013 med baggrund i en 

vurdering af udlåns- og besøgstal for 2012 så forholdet mellem holdetid og 

benyttelse svarer til serviceniveauet andre steder i ruten: 

Sulbæk  Flyttes til tirsdag 

Strandby Holdetid reduceres fra 85 min. til 55 min. ugentligt 

Jerup  Fra 60 til 30 min. Reduceres fra 2 til 1 ugentlig 

holdetid 

Gærum Fra 60 min til 40 min, fra 2 til 1 ugentlig holdetid 

Voerså  fra 70 min til 35 minutter 

Præstbro fra 45 til 30 minutter 

Dybvad fra 60 min til 40 minutter 

Hørby Ungdomsskole Tilbydes bookede ture i stedet. Holdested ved 

Brugsen bevares 

Haldbjerg, Lyngså og  

Understed 

Holdested nedlægges 

 Haldbjerg, Lyngså og Understed benytter kun i meget ringe udstrækning servicen.  

Haldbjerg og Lyngså har færrest udlån med kun 87, og 75 udlån i 2012. Til 

sammenligning er der 1527 udlån i Kvissel på samme holdetid i 2012. De unge på 

Hørby Efterskole bruger kun tilbuddet i begrænset omfang.  Holdestedet ved Hørby 

Brugs foreslås bevaret og efterskolen tilbydes som alternativ at booke besøg af 

bogbussen. 

  

Desuden foreslås at afprøve 1-mandsdrift på tirsdagsruten, hvor antallet af udlån 

ifølge statistikken er lavest. Det foreslås at anvende chaufførressourcer til kørsel, 

med muligheden for telefonsupport fra bibliotekarer, hvis der er behov for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4194 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sool 

 Besl. komp: KFU 
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assistance til søgninger eller lignende. Omlægningen af drift til eventuel 

enmandsbetjening af en bibliotekar vil være en mulighed i fremtiden i forbindelse 

med rekruttering af nye medarbejdere til biblioteket; men er ikke aktuelt en 

mulighed. I 2013 foreslås kampagnerettede indsatser, hvor brugere af bogbussen 

tilbydes hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger på kommunens og andre 

myndigheder hjemmesider. 

  

Besøg i institutioner på formiddage foreslås bevaret, således at bogbussen 

servicerer institutioner, skoler eller arrangementer som har tilkendegivet at besøg 

af bogbus og bibliotekar giver værdi i forhold til arbejdet med børns sproglige 

udvikling. 

  

I 2014 vil Center for Bibliotek og Borgerservice evaluere bogbus-ordningen i 

sammenhæng med forandringerne af biblioteksstrukturen som helhed med 

etableringen af Center for Bibliotek og Borgerservice. 

  

Konstitueret leder af Frederikshavn Bibliotek, Sofie Olsen, er inviteret til at deltage i 

Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl. 16.45 

 

Indstilling 

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

godkender udmøntning af Frederikshavn Biblioteks budgetreduktion på 300.000 kr. 

årligt ved regulering af bogbuddriften, som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Besøg ugedage bogbus 2012 (dok.nr.29432/13) 

Statistik udlån - bilag til sagsfremstilling vedr bogbusdrift 2013 (dok.nr.29439/13) 

forslag til bogbus køreplan fra maj 2013 (dok.nr.29436/13) 

Notat vedrørende forslag om regulering af køreplan for Frederikshavn Kommunes 

bogbus (dok.nr.34659/13) 
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3. Puljeansøgninger 1. kvartal 2013 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger 

behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december 

måneder.  

  

Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 1. kvartal 2013 (marts 

uddeling). 

Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af 

tilskud/underskudsgaranti. 

  

Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2012 og 

uddelinger i 2013 

  

Pr. ultimo marts 2013 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 

548.764 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i marts, juni, september og 

december måned.  

  

Puljeansøgninger 1. kvartal 2013 

A. Nordjysk Sinfonietta søger om underskudsgaranti til forårs- og 

efterårsprojekter 2013 

B. Vendsyssel Festival søger om støtte til afholdelse af Vendsyssel 

Festival 2013 

C. Springteam Sæby søger støtte til leje af Arena Nord 20. – 21. april 

2013 i forbindelse med afvikling af Danmarks Gymnastik Forbunds 

Finale ved DM og Forbundsmesterskab i TeamGym for 

juniorgymnaster 

D. Frederikshavn Skøjteforening søger støtte til personaleudgifter i 

forbindelse med Sommercamp 2013 i Iscenter Nord 

E. Østervrå Kultur- og Fritidscenter søger om en underskudsgaranti 

vedrørende afvikling af Vendsyssel Teaters forestilling ”Shirley 

Valentine”, lørdag den 5. oktober 2013 i Østervrå Kultur- og 

Fritidscenter 

F. Skagen Turistforening søger støtte til Skt. Hans I Skagen 2013 (der 

er afsat 20.000 kr. på budget 2013). Dette er en ekstra bevilling i 

anledning af Skagens 600 års købstadsjubilæum 

G. Danmarks Internationale Gadeteater Festival søger om støtte til 

(søger partnere) til afvikling gadeteaterfestival 1. – 15. august 2013 

– 80 forestillinger i 10 byer i 15 dage 

H. FFK Centeret i Frederikshavn søger om underskudsgaranti 

vedrørende afvikling af foredrag 13. maj om kost. Foredragsholder 

er Christian Bitz. 

I Nellemanns Haves Venner søger tilskud til forårsfest den 25. maj 

2013. 

 J. Ansøgning vedrørende Landsstævne 2014 for folkedansere og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/862 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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folkedanseres spillemænd. Har været drøftet mellem Kultur- og 

Fritidsudvalgets medlemmer og udvalget har via 

mailkorrespondance tilkendegivet, at udvalget ønsker at støtte 

arrangementet i en størrelsesorden på 30.000 kr.  

  

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget  

1. tager stilling til finansiering af besluttet tilskud på 30.000 kr. til 

folkedanserstævne i 2014 

2. tager stilling til fordeling af midler 1. kvartal 2013 til fremsatte ansøgninger 

A – I. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 
1.     Godkendt, disponeres af de frie midler for 2013 og ønskes overført til 2014. 

2.     Udvalget fordeler de frie midler således: 

A. Underskudsgaranti 5.000 kr. 

B. 10.000 kr. 

C. 30.000 kr. 

D. Underskudsgaranti 10.000 kr. 

E. Underskudsgaranti 6.950 kr. 

F. Afslag 

G. Afslag 

H. Afslag 

I. 5.000 kr. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Ansøgning samlet marts 2013 (dok.nr.27528/13) 

Økonomi oversigt frie midler 2013 (dok.nr.27536/13) 

Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 (dok.nr.31921/13) 
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4. Godkendelse af Fritidsaftale Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Der har fra politisk hold i en periode været fokus på, om der med fordel kunne 

indledes et tættere samarbejde mellem de Nordjyske Kommuner på fritidsområdet.  

Tankerne omkring Fritidsaftale Nordjylland er opstået på baggrund af dialog mellem 

politikere fra politisk ledelse i Kulturaftalen. 

Erfaringerne med Kulturaftalen på både organisatorisk og produkt niveau, og med 

muligheder for fundraising gennem det tværkommunale arbejde har været vigtige 

elementer i denne overvejelse. 

  

En embedsmandsgruppe på tværs af de 11 nordjyske kommuner (Frederikshavn, 

Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, 

Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommuner) har på baggrund af de politiske 

overvejelser udarbejdet oplægget ”Fritidsaftale Nordjylland – MOD 2013 – 2014”. 

  

Oplægget indeholder en beskrivelse af udfordringer på fritidsområdet generelt og af 

de mulige perspektiver i et regionalt samarbejde på dette område. 

  

Visionen for aftalen er, at der på sigt indledes et tæt samarbejde, der blandt andet 

qua ekstern finansiering fra fonde eller fra staten, kan være med til at bidrage til 

endnu bedre løsninger på fritidsområdet. 

  

Første skridt i denne proces er at påbegynde en politisk proces, hvor de øverste 

politisk ansvarlige for fritidsområdet mødes fire gange i løbet af 2013 og 2014 for 

dels at diskutere konkrete udfordringer med regionalt eller tværkommunalt 

perspektiv og dels for at komme i dialog med førende forskere og meningsdannere 

indenfor fritidsområdet. 

  

Det administrative oplæg blev drøftet 9. januar 2013 i Kulturaftalens Politiske 

Ledelse. Der var på mødet bred enighed om, at der skal arbejdes videre med 

aftalen. 

  

Region Nordjylland har udtrykt sin interesse for Fritidsaftale Nordjylland og vil 

meget gerne deltage de steder, hvor Regionsloven åbner mulighed for at Regionen 

kan spille en rolle. Det kan for eksempel være når markedsføring, branding og 

events er på dagsordenen. 

  

De deltagende kommuner forpligter sig med aftalen til at bidrage med 10.000 kr. 

hver, der forfalder i efteråret 2013. 

 

Indstilling 

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

godkender, at 

1. Frederikshavn Kommune tiltræder ”Fritidsaftale Nordjylland – MOD 2013-

2014” 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12935 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: KFU 
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2. Der afsættes 10.000 kr. i 2013 til finansiering af aftalen 

3. Den nedsatte embedsmandsgruppe implementerer aftalen som beskrevet 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 
1.     Udvalget tiltræder aftalen 

2.     Finansieres af de frie midler 

3.     Godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD 2013-2014  (dok.nr.153601/12) 
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5. Forslag til ramme for virksomhedsplaner til udvikling af 

institutioner i regi af Kultur og Fritid  

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget har Center for Kultur og Fritid 

udarbejdet forslag til ramme for udarbejdelse af virksomhedsplaner til brug for 

udvikling for institutioner i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 

  

Virksomhedsplanerne skal være et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne 

tilpasses og ændres i takt med virksomhedens udvikling og de erklærede mål og 

indsatsområder opfyldes.  

  

Virksomhedsplanerne skal ligeledes indeholde elementer der sikrer, at der med 

regelmæssige intervaller sker en opfølgning på, hvordan institutionerne har nået 

deres mål. 

  

Virksomhedsplanen er et internt redskab for ledelse og personale i Kultur og Fritid 

til at planlægge, styre og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden ønsker at 

gennemføre for at nå de opstillede mål. 

  

Virksomhedsplanen kan blandt andet indeholde følgende overskrifter og varierer alt 

afhængig af, hvilken institution der tales om: 

 Fysiske rammer – beskrivelse  

 Idégrundlag  

 Strategi 

 Målsætning  

 Vision  

 Fokusområder 

 Kerneydelser  

 Kommende indsatsområder 

Forslag til virksomhedsplan vedlægges. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Drøftet – genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

Bilag 

Skabelon Virksomhedsplaner i regi af Kultur- og Fritidsudvalget (dok.nr.33276/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4315 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Evaluering af Fællesmøde den 5. marts 2013 mellen Kultur- 

og Fritidsudvalgene i Frederikshavn og Hjørring kommuner  

 

Sagsfremstilling 

Den 5. marts 2013 var der årsmøde for Hjørring og Frederikshavn Kommuners 

politiske udvalg for kultur og fritid omkring kulturalliancen mellem de to kommuner. 

  

Årsmødet var tænkt som et møde for afrapportering af aktiviteter i 2012 og dialog 

om det fremtidige samarbejde i Kulturalliancen. Herefter et socialt arrangement i 

Iscenter Nord til ishockey kvartfinale. 

  

Mødets dagsorden var:  

  

1.     Velkommen v/Mogens Brag 

2.     Præsentation af Kulturalliancens indsatsområder 2012 v/Steen Poulsen, 

Hjørring Kommune 

3.     Præsentation af samarbejde og gennemførte aktiviteter med Århus Jazz 

Orchestra, 2012, samt præsentation af program 2013 v/Hans Clausen, 

projektkoordinator 

4.     Drøftelse mellem udvalgene - ønsker til fremtidige samarbejder v/Mogens 

Brag og Sven Berthelsen 

 

Indstilling 

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

evaluerer gårdsdagens fællesmøde. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/7720 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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7. Fastlæggelse af dialogmøde på Kultur- og Fritidsområdet 

forår 2013  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i 

forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets 

område. 

  

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der tilsvarende dialogmøde i 2012 afvikles et 

samlet dialogmøde i 2013 for kultur og fritidsområdet. 

  

Deltagere kulturområdet: Bestyrelser på kulturområdet, samt ledere for såvel 

kommunale som selvejende institutioner. 

  

Deltagere fritidsområdet: Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen 

for Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF, samt halinspektørerne for såvel 

kommunale som selvejende haller. 

  

På dialogmødet giver formanden for Kultur- og Fritidsudvalget en kort orientering 

om udvalgets arbejde. Desuden fremlægges oplæg til drøftelse om budget 2014, 

efterfulgt af udveksling af ideer og synspunkter vedrørende budgettet. 

  

Center for Kultur og Fritid foreslår, at dialogmødet afvikles onsdag den 12. juni 

2013 kl. 18.30 – 20.30 i forlængelse af ordinært Kultur- og fritidsudvalgsmøde. 

 

Indstilling 

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

Fritidsudvalget godkender afholdelse af budgetdialogmøde den 12. juni 2013 kl. 

18:30 – 20:30. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3429 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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8. Økonomisk afrapportering pr. 31. januar 2013 fra Skagen 

Kultur og Fritidscenter 

 

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 22. februar 2013 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 31. 

januar 2013. Hovedkonklusionen er, at SKFC følger budgettet i den fremlagte 

genopretningsplan. I opfølgningen for den første måned i 2013 ses et overskud på 

21.444 kr., hvilket er tæt opad de forventede 25.000 kr. i budgettet. For hele 2013 

forventer SKFC et overskud på 269.000 kr. 

  

I forhold til likviditeten har SKFC ultimo januar en negativ saldo på 337.442 kr., 

hvilket flugter med budgetforudsætningerne. Ved udgangen af 2013 forventer 

SKFC at have en positiv saldo på 439.000 kr. 

 

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 6. marts 2013 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

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

 

Sagsfremstilling 

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

afklaring af Kultur- og Fritidsudvalgets deltagelse i KL’s Kultur- og Fritidskonference 

i Silkeborg den 14. og 15. maj 2013.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2013 

Til efterretning 

  

Fraværende: Jens Porsborg, Ole Rørbæk Jensen, Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Økonomisk ramme for etablering af Aktivitetscenter 

Bannerslund 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 12/438 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 

 
 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. marts 2013 Side 18 af 18 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Pia Karlsen 
   

 

      

Jens Porsborg 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


