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1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetområde 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centerchefen foretaget budgetopfølgning pr. 

30. april 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Her er budget, forbrug 

og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet. 

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der 

er udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi. 

  

I forbindelse med renovering i svømmehallen ønskes 55.708 kr. overført til anlæg. 

Beløbet vedrører en investering i opdeling af omklædningsrummene. Beløbet 

overføres fra svømmehallens opsparede driftsmidler fra tidligere regnskabsår. 

 

Indstilling 

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

1. forholder sig til budgetrevisionens konklusioner, med henblik på 

videreformidling til Økonomiudvalget og byrådet 

2. Anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at 55.708 kr. af 

Svømmehallens overførte midler fra regnskabsår 2012 overføres til anlæg 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 
1.     Budgetrevisionens konklusioner taget til efterretning og anbefales overfor 

Økonomiudvalget og Byrådet. 

2.     Anbefales 

 

Bilag 

Budgetopfølgning KFU pr. 30.04.13  (dok.nr.65893/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/12566 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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2. 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 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2013 

Drøftet 

Sagen genoptages i næste møde 

  

Fraværende: Pia Karlsen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Drøftet. 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte oplæg til drøftelse i fællesmøde med 

Folkeoplysningsudvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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Fællesmøde fastlagt til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2013 kl. 

16. 
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3. 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. 

 

Bilag 

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

VS: Skitse - Udviklingsprojekt - fritidsfaciliteter (dok.nr.4566/13) 
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4. Projekt "Vi bevæger Østervrå" 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Østervrå Idræts- og Kulturcenter arbejder i øjeblikket med et 

projekt, hvor bestyrelsen efter samråd med repræsentanter for områdets foreninger 

vil forsøge at samle en række aktiviteter til gavn for lokalsamfundet. 

  

Med denne baggrund har Østervrå Idræts- og Kulturcenter i samarbejde med Niras 

A/S fået udarbejdet en projektbeskrivelse for projekt ”Vi bevæger Østervrå”, hvor 

visioner og idéer er beskrevet. Se bilag. 

Materialet skal ses som et forarbejde til udarbejdelse af ansøgninger om støtte fra 

fonde og lignende, samt forhandling med Frederikshavn Kommune. 

  

Projekt ”Vi bevæger Østervrå” har som for mål 

 at skabe synergi – sammentænke idræt, kultur, sundhed og bevægelse i 
lokalområdet 

 at skabe værdi i lokalområdet 

 at etablere partnerskaber mellem lokale aktører 

 at skabe forøget bæredygtighed i lokalsamfundet 

  

I processen blev samlet en lang række af lokalområdets interessenter: 

 Dagplejen 

 Menighedsrådet 

 Indre Mission 

 Ungdomsklubben 

 Biblioteket 

 Lokalhistorisk Arkiv 

 Jagtforeningen 

 KFUM/K spejderne 

 Østervrå Idræts og Kulturcenter 

  

Gennem projektet søges skabt rammer for fremtidens udvikling for idræts- og 

kulturcenteret, og samtidig søges afsøgt, hvilke lokale interessenter, der vil kunne 

indgå både i den kommende proces, og aktivt over tid kunne indgå i det samlede 

center. 

  

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

og kan oplyse, at processen følger et politisk fremsat ønske om 

udvikling/modernisering, bedre lokaleudnyttelse og styrkelse af 

lokalområdeudviklingen, som er et af Center for Kultur og Fritids fremadrettede 

opgaver. 

  

Inden arbejdet med ansøgningsprocedurer og nærmere planlægning fortsætter, 

ønsker Østervrå Idræts- og Kulturcenter en tilkendegivelse fra Kultur- og 

Fritidsudvalget.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10975 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Det skal her bemærkes, at der endnu ikke er udarbejdet en konkret budget, tids - 

og handleplan for projektet. 

 

Indstilling 

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

drøfter sagen med henblik på en tilbagemelding til Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Frode Thule Jensen forlod mødet som inhabil. 

 

Drøftet. 

Kultur- og Fritidsudvalget  ser positivt på projektet og ser det som godt samspil med 

budgetbemærkning 2013 ”Kortlægning af landsbyernes offentlige bygninger”. 

 Udvalget ser frem til at følge projektet. 

 

Bilag 

Brev fra ØIK af 30.5.13 til KFU (dok.nr.79427/13) 

Projektbeskrivelse Vi bevæger Østervrå (dok.nr.79428/13) 
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5. Puljeansøgninger 2. 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, 2. kvartal 2013 (juni 

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 maj 2013 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 

390.343kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i juni, september og 

december måned.  

  

Puljeansøgninger 2. kvartal 2013 

A. Sæby Jazznetværk v/ Sæby turistforening søger om en underskudsgaranti 

på 60.000 i forbindelse med Sæby Jazzfestival 2013. Arrangementet er 

afholdt og der er et underskud. 

B. Foreningen Nordjyllands Unge Tonekunstnere søger om et tilskud på 5.000 

kr. til afholdelse af koncert i Frederikshavn Kirke sommeren 2013. 

C. Knivholt Hovedgård søger om et tilskud til projekt Hangar på 400.000 kr.  

D. Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling søger om 53.900 kr. til 

invistering i digitalt udstyr til gennemførelse af videosering af museets 

udstillinger. 

E. Støtteforeningen Hirtshals Fyr søger om 15.000 kr. til gennemførelse af 

kunstnermøde i Vendsyssel. 

F. Musikkorps Sæby søger om 20.000 kr. til afholdelse af sommerkoncerter i 

Frederikshavn kommune 2013. 

G. Verdensballetten søger om 50.000 kr. til gennemførelse af 

Verdensballetten i Skagen 2013. 

H. Skagen Litteraturfestival 2013 søger om 25.000 kr. til gennemførelse af 

årets litteraturfestival. 

I. Sportens Venner søger om en underskudsgaranti på 50.000 kr. i 

forbindelse med afholdelse af Rock i Frederikshavn. 

J. Ny Musik søger et tilskud 6.000 kr. til koncerter i Nordjylland.  

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/862 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

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

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

A.   Underskudsgaranti på 30.000 kr. 

B.   5.000 kr. 

C.   50.000 kr. under forudsætning af dokumentation inden 

udgangen af 2014 for projektets gennemførelse. 

D.   Ole Rørbæk Jensen forlod mødet som inhabil i forbindelse med 

behandling af ansøgning D. 

30.000 kr. 

E.   15.000 kr. 

F.   20.000 kr. 

G.   Underskudsgaranti på 50.000 kr. 

H.   10.000 kr. til børneaktiviteter 

I.   Underskudsgaranti på 30.000 kr. 

J.   6.000 kr. 

Hanne Bøgsted kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning 

vedrørende pkt. J. 

 

Bilag 

Samlet Bilagsmateriale KFU - 12. juni 2014 (dok.nr.77644/13) 

Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 (dok.nr.31921/13) 
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6. Godkendelse af årsregnskaber for museer, der modtager 

statstilskud. 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes årsregnskab 2012 for Skagen Museum og Nordjyllands 

Kystmuseum til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Der fremlægges i alt to årsregnskaber, som vedrører: 

1. Skagen Museum 2012 
2. Nordjyllands Kystmuseum 2012 

Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 

en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

  

Økonomicentret udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabernes 

tekniske forhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 

bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Museum og Nordjyllands 

Kystmuseums revisionsselskaber, som er henholdsvis BDO og Beierholm. 

  

Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et 

driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet 

har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på 

finansloven. 

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Skagen Museum og 

Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt. 

  

1.     Skagen Museum 

Skagen Museum har i regnskabsåret 2012 et overskud på 141.298 kr. Museet har 

en egenkapital på 18.880.154 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2012 

udgjorde i alt 2.331.713 kr.  

  

2.     Nordjyllands Kystmuseum 

Nordjyllands Kystmuseum har i regnskabsåret 2012 et overskud på 1.474.026 kr. 

Museet har en egenkapital på 19.190.280 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud 

i 2012 udgjorde i alt 7.048.159 kr. 

 

Indstilling 

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

godkender de revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis Skagen Museum og 

Nordjyllands Kystmuseum 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Regnskab for Skagen Museum og Nordjyllands Kystmuseum godkendt. 

 

Bilag 

Årsrapport og protokol 2012 Skagens Museum - Årsrapport 2012.pdf (dok.nr.72586/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/9790 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Regnskab for Nordjyllands Kystmuseum 2012 - Nordjyllands Kystmuseum Regnskab 

2012.pdf (dok.nr.70930/13) 
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7. Skagen Kultur- og Fritidscenter - regnskab 2012 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes årsregnskab 2012 for Skagen Kultur- og Fritidscenter til 

behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Økonomicentret har gennemlæst det indsendte regnskab. Der er ikke gennemført 

en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. 

  

Økonomicentret udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets 

tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende 

bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters 

revisionsselskab BDO. 

  

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2012 et samlet underskud 

på 445.832 kr., hvilket er ca. 25.000 kr. bedre end det budgetterede underskud på 

470.000 kr. 

Skagen Kultur- og Fritidscenter har en egenkapital på 894.069 kr. Frederikshavn 

Kommunes tilskud i 2012 udgjorde i alt 5.603.992 kr.  

 

Indstilling 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

SKFC: Årsregnskab 2012 m.m. - ÅRSRAPPORT 2012-udkast-130508.pdf (dok.nr.70734/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/541 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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8. Høring - Integrationspolitik - 1. udgave  

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mette Neist orienterer om status på Integrationspolitikken. Center for 

Arbejdsmarked har i samarbejde med repræsentanter fra Integrationsrådet 

udarbejdet første udgave af en Integrationspolitik, dækkende Frederikshavn 

Kommune. Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige 

politikker og planer. I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med 

foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om politikkens konkrete indhold. 

  

Afdelingsleder Mette Neist påpeger, hvor vigtigt det er at hele Integrationsrådet har 

ejerskab for politikken. Integrationspolitikken bliver efter mødet sendt i høring i de 

politiske udvalg, for til sidst at blive godkendt af Byrådet.  

Integrationsrådet og Centercheferne skal efterfølgende sikre information, dialog og 

samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune. 

  

Udkastet, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante fagcentre (tidligere 

forvaltninger) og afdelinger, har sat fokus på følgende områder: 

 Småbørnsfamilier 

 Børn og unge 

 Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse 

 Et aktivt og værdigt seniorliv 

 Fritid og sundhed 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren for Arbejdsmarked opfordrer til, at Integrationspolitikken 

justeres ud fra rådsmedlemmernes bemærkninger. Indstiller at politikken 

godkendes med de påtalte justeringer, og at den efterfølgende sendes til 

godkendelse i de relevante politiske udvalg og råd, og at den herefter sendes til 

godkendelse i Byrådet.  

 

Beslutning Integrationsråd den 26. februar 2013 

Afdelingsleder Mette Neist orienterede om arbejdet med politikken og gennemgik 

kort det medsendte udkast, et udkast som fik megen ros fra politikkerne og de 

øvrige medlemmer. Opbygningen viser med al tydelighed, at der ud over at være 

forventninger til den kommunale indsats, er formuleret forventninger til den 

specifikke målgruppe, herunder forældre og pårørende.  

Sluttelig blev det påpeget, at udkastets opbygning som en paraply med diverse 

”stivere”, klart levede op til de forventninger til opbygningen af en politik, som 

Integrationsrådet i sin tid gav udtryk for.  

Afdelingsleder Mette Neist vil tage forslaget om et afsnit omhandlende øget fokus 

på ældre og ældres plejebehov med tilbage.  

Generel drøftelse af forskellen på en beskrevet politik og en situationsrapport.   

  

Integrationspolitikken blev godkendt med de påtalte justeringer. Det blev tillige 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3756 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: AMU/BUU/KFU/SOU/SUU 
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besluttet at sende Integrationspolitikken til godkendelse i relevante politiske udvalg 

og råd, hvorefter den sendes til godkendelse i Byrådet.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling den 30. april 2013 

Afdelingsleder Mette Neist oplyser, at formand Elizaveta Z Wilhelmsen ikke, som 

aftalt på mødet den 26. februar, har ønske om tilføjelser til den beskrevne politik. 

  

Afdelingsleder Mette Neist henviser til den fastlagte procedure for behandling af 

politikområder. Da det er Center for Arbejdsmarked, som sammen med 

repræsentanter for Integrationsrådet har udformet politikken, er det 

Arbejdsmarkedsudvalget, som er det ansvarlige udvalg for det videre forløb. Det 

betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender politikken, og efterfølgende sender 

den i høring i relevante udvalg. Til slut sender Arbejdsmarkedsudvalget politikken til 

godkendelse i Frederikshavn Kommunes Byråd.   

  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Integrationsråd den 30. april 2013 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Integrationspolitikken videresendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Supplerende sagsfremstilling den 13. maj 2013 

Arbejdet med at udforme Frederikshavn Kommunes Integrationspolitik tager afsæt i 

regeringens opfordring til at sætte fokus på integrationen i kommunerne. 1. udkast, 

som er udarbejdet af Center for Arbejdsmarked i samarbejde med repræsentanter 

fra Integrationsrådet, har sat fokus på det hele menneske – fra nyfødt, barn, ung, 

voksen til ældre. I forbindelse med udformningen har der specielt været fokus på 

det hele menneske, hvorfor der har været fokus på samarbejdet med relevante 

fagcentre og afdelinger, som hver især har haft mulighed for at påvirke indholdet. 

Politikken, som har været til høring i Integrationsrådet, sendes efter behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalget i høring i: 

-       Børne- og Ungdomsudvalget 

-       Kultur- og Fritidsudvalget 

-       Socialudvalget 

-       Sundhedsudvalget 

  

Sluttelig sendes Integrationspolitikken til godkendelse Frederikshavn Kommunes 

Byråd. 

  

 

Indstilling den 13. maj 2013 

Kommunaldirektøren med ansvar for Arbejdsmarked indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udkastet og godkender, at det sendes til høring i 

de relevante fagudvalg.  
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2013 

Udsat 

  

Fraværende: Paul Rode Andersen og Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 

Udvalget opfordrer til, at de 5 rammesættende målsætninger i sundhedspolitikken 

fremhæves i integrationspolitikken. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Udsat 

 

Bilag 

Udkast 1 Integrationspolitik Frederikshavn Kommune 08.02.13 - Integrationspolitik Frederikshavn 

Kommune 08.02.13.docx (dok.nr.25661/13) 
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9. 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 og 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt januar – marts 2013 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra april 2012 til og med marts 2013. 

  

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 

  

Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 2013.pdf (dok.nr.67302/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: KFU 
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10. Juni 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid 

 

Sagsfremstilling 

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

 orientering vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets deltagelse i Kulturmødet 

2013, der afvikles på Mors den 22. – 24. august 2013 

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

tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2013 

Taget til efterretning. 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at deltage i kulturmødet. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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