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1. Frigivelse af anlægsmidler 2012 - folkeoplysning sområdet 

 

Sagsfremstilling  

I Frederikshavn Kommunes budget 2010-2013 er der på investeringsoversigten for 

Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor 

folkeoplysningsområdet.  

Anlægsmidlerne beløber sig til 995.000 kr. årligt. 

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og 

ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget, at byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 995.000 kr. til 

anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Anbefales. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12417 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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2. Uddelegering af budgetrammer til laveste identif icerbare 

omkostningssted  

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev vedtaget regler om økonomisk 

styring. Reglerne indeholder en bestemmelse om, at de politiske fagudvalg er 

forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der 

opfylder følgende betingelser:  

•         at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til én 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. 

Beslutningen om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

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

godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af udvalgets budgetramme for 

2012. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Godkendt. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

2012 Oversigt identificerbare omkostningsseder indenfor KFU (dok.nr.1324/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12420 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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3. Opfølgning på byrådsseminar juni 2011 - del vedr . Kultur- 

og Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. oktober 2011, at sammenfatningen fra 

byrådsseminaret i juni 2011 skal behandles i de stående udvalg med henblik på at 

tilrettelægge en proces, som giver de enkelte udvalg mulighed for at diskutere 

sammenfatningen og komme med yderligere input. 

  

Byrådsseminaret tog udgangspunkt i den demografiske udvikling og fokuserede på 

udfordringer og dilemmaer, som udviklingen vil medføre for erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

  

Udfordringerne inden for de tre temaer blev konkretiseret til følgende: 

  

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem antallet af boliger og 

befolkningsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i arbejdsstyrken og 

fremtidssikring af erhvervsudviklingen? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

det mangfoldige kultur- og foreningsliv? 

•         Hvordan håndterer vi dilemmaet mellem udviklingen i befolkningstallet og 

sikringen af et dynamisk og levedygtigt handelsliv? 

Sammenfatningen blev udarbejdet umiddelbart efter seminaret på baggrund af de 

diskussioner, der var i grupperne omkring de tre temaer. Der kan derfor være 

yderligere indsatser og aktiviteter, som er eller kan igangsættes i de enkelte 

fagudvalg, og som kan bidrage til at løse de nævnte udfordringer. 

Sammenfatningen fra byrådsseminariet vil sammen med udvalgenes input danne 

grundlag for en udviklingsstrategi, som sætter retning og præciserer mulige udveje 

på de udfordringer, demografiudviklingen skaber indenfor erhvervs- og 

arbejdsmarkedsområdet, bolig- og bosætningsområdet samt dagliglivet. 

Udviklingsstrategien vil samtidig fokusere på behovet for at foretage strategiske 

valg og prioriteringer, der øger den kvalitative udvikling og efterspørgslen efter de 

ydelser, kompetencer og kvaliteter, vi har i forvejen. Dermed skal den også være 

en rettesnor i forhold til hvordan og hvor meget de enkelte indsatser bidrager til 

udviklingen af kommunen. 

  

  

                                   ------------------------- 

  

  

Kultur - og fritidsudvalget har på møde den 17. august og 7. september 2011 

igangsat drøftelser af de udfordringer, der specifikt vedrører udvalgets område. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/9238 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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På kommende møde genoptages denne drøftelse med henblik på prioritering af 

udvalgets fokusområder. 

  

 Denne prioritering vil derefter indgå i en tilbagemelding fra udvalget til en 

kommende samlet udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune. 

  

Gæst: kulturkonsulent Jens Ole Amstrup. 

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

drøfter prioritering af udvalgets fokusområder, med henblik på tilbagemelding 

vedrørende en kommende udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune. 

  

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Drøftet. 

Fremsender tre fokusområder til Økonomiudvalget jævnfør bilag. 

Demografiudvikling 2010 – 2018. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Byrådsseminar 11 - Sammenfatninger (dok.nr.118797/11) 

Fokusområder under Kultur- og Fritidsudvalget - opfølgning efter byrådsseminar juni 

2011 (dok.nr.90253/11) 

Opsamling fokusområder under Kultur- og Fritid fra Byrådets temamøde juni 2011 (dok.nr.90040/11) 
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4. Ny Folkeoplysningspolitik - visionsoplæg 

 

Sagsfremstilling  

Center for Kultur og Fritid har i dialog med Folkeoplysningsudvalget igangsat 

arbejdet med udvikling af politik for folkeoplysningsområdet.  

Første skridt i denne proces er formulering af en overordnet vision, som kan ligge til 

grund og danne inspiration for det videre arbejde med udvikling af 

folkeoplysningspolitiken. 

  

På mødet vil kulturkonsulent Jens Ole Amstrup og kultur - og fritidskoordinator Uffe 

Borg fremlægge et visionsoplæg, som Kultur - og Fritidsudvalget kan diskutere og 

ajourføre. 

  

På mødet fremlægges endvidere forslag til proces for udformning af 

folkeoplysningspolitikken. Processen afvikles fra januar til august 2012, og vil 

blandt andet inkludere fællesmøde mellem Kultur - og Fritidsudvalget og 

Folkeoplysningsudvalget for drøftelse af overordnet vision, ambitioner og temaer, 

samt involvering af interessenter, forandringsagenter, foreninger og borgere i 

udformningen af den nye politik på folkeoplysningsområdet. 

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

1.     drøfter visionsoplæg 

2.     godkender procesplan jf. vedhæftede bilag 

3.     beslutter dato for fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
1.     Drøftet 

2.     Godkendt 

3.     14. marts 2012 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Procesplan Folkeoplysningspolitik (dok.nr.135077/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5824 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: KFU 
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5. Harmonisering af Musikskolens tilknyttede orkest re - 

Tordenskioldgarden 

 

Sagsfremstilling  

På møde i maj 2011, har Musikskolens bestyrelse indstillet, at forholdene for 

henholdsvis Sæbygarden, Sæby Bigband og Tordenskioldgarden harmoniseres. 

  

Baggrunden herfor er, at de tre orkestre er sammenlignelige, men at deres forhold 

og muligheder ikke er blevet reguleret efter kommunesammenlægningen. 

  

Sæbygarden og Sæby Bigband er selvstændige foreninger, der modtager støtte 

gennem Frederikshavnerordningen, og har en samarbejdsaftale med 

Frederikshavn Musikskole vedrørende undervisning og musikalsk udvikling. 

  

Tordenskioldgarden er organiseret som en forældrebestyrelse tilknyttet 

Musikskolen og med lærerkræfter hentet fra Musikskolen. Garden modtager 

desuden årligt et kommunalt tilskud på 50.000 kr., som blandt andet er modsvaret 

af gardens medvirken ved kommunale arrangementer. 

Målsætningen er, at alle tre tilknyttede orkestre organiseres som selvstændige 

foreninger med støtte gennem FrederikshavnerOrdningen, og med 

samarbejdsaftale med Musikskolen omkring undervisning og direktion. 

Målsætningerne fordrer en ændring af Tordenskioldgardens vedtægter, således 

garden godkendes til at modtage støtte gennem Frederikshavn Kommunes 

FrederikshavnerOrdning. 

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

1. drøfter hvorvidt udvalget ønsker en harmonisering af forholdene for 

Tordenskioldgarden, Sæbygarden og Sæby Bigband 

2. hvis ja til pkt. 1 - opfordrer til Tordenskioldgarden om at ændre sine 

vedtægter, så en harmonisering bliver mulig 

3. hvis ja til pkt. 2 - opfordrer til Tordenskioldgarden, at nye vedtægter 

forelægges udvalget senest i udvalgets ordinære møde i april 2012.  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
1.     Udvalget har til hensigt at harmonisere forholdene for de tre orkestre. 

2.     Formanden afholder møde med Tordenskioldgarden med henblik på at få 

ændret vedtægterne. 

3.     Udvalget ønsker, at de ændrede vedtægter forlægges udvalget i april 2012. 

  

Peter Laigaard ønsker at følge indstillingen under forudsætning af, at følgende 

forhold opfyldes: 

1.     Lokaler – Tordenskioldgarden fortsætter med at have hjemsted i 

Kommandantboligen 

2.     Uniformer – Tordenskioldgarden har ejendomsretten til uniformer 

3.     Tordenskioldgarden har ejendomsretten til egne instrumenter 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10508 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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4.     Tordenskioldgarden får det bevilgede tilskud for 2012 på 50.000 kr med sig. 

  

Pia Karlsen kan ikke tilslutte sig, at der på forhånd lægges forudsætninger ind for 

hensigten om en harmonisering, men at dette sker ved en dialog mellem 

udvalgsformanden og Tordenskioldgarden. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Vedtægter + forretningsorden Tordenskioldgarden Frederikshavn (dok.nr.115461/11) 
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6. Henvendelse vedrørende driftsaftale omkring Syvs tenhallen  

 

Sagsfremstilling  

Sæby Fritidscenter v/ Tommy Thomsen har henvendt sig til Kultur- og 

Fritidsudvalget vedrørende den driftsaftale, Sæby Fritidscenter har med 

Frederikshavn Kommune omkring drift af Syvstenhallen. 

Sæby Fritidscenter anfører, at man med de midler der er til rådighed, har meget 

vanskeligt ved at sikre den daglige drift af Syvstenhallen. Fritidscentret anfører, at 

der forhåbentlig snarest kan findes en brugbar løsning, så det ikke bliver 

nødvendigt at stoppe samarbejdet omkring drift af Syvstenhallen. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Sagen drøftet. 

Der indledes en dialog med Sæby Fritidscenter. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Statusinfo fra Tommy Thomsen vedr. drift af Syvstenhallen (dok.nr.135097/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12870 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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7. Temadrøftelse vedrørende tilskud til borger- kul turhuse  

 

Sagsfremstilling  

Kultur - og Fritidsudvalget besluttede på møde den 7. december 2011, at der i 

kommende udvalgsmøde indgår en temadrøftelse vedrørende de kommunale 

organiseringer og støtteordninger for borger- og kulturhuse, der i dag findes på 

udvalgets område.  

  

Center for Kultur og Fritid har til mødet søgt at opliste de ordninger, der i dag er på 

udvalgets område, og har derudover indhentet oplysninger fra socialområdet 

vedrørende de støtteordninger, der er/har været på dette udvalgsområde, som 

relaterer til aktiviteterne i husene. 

Centeret vil på mødet gennemgå de nuværende ordninger. 

  

Med henblik på den kommende drøftelse, er området oplistet i tre hovedområder: 

1.     Små- og mindre borgerhuse 

2.     Multikulturhuse 

3.     Støtte til foreningshuse gennem Frederikshavnerordningen. 

 Se vedlagte bilag med oversigt over kommunens borger- og kulturhuse. 

  

Der skal bemærkes, at der udover det fremlagte, er en lang række ikke støttede 

aktiviteter i husene. 

  

Ud over disse huse, er der i kommunens mange lokalområder varierede 

organiseringer af lokalområdernes aktiviteter – ofte på mange forskellige adresser. 

Der er i dag ikke en samlet beskrivelse af anvendelsen og udnyttelsesgraden af 

disse mange adresser/lokaler. 

  

  

Kultur og Fritidsudvalgets område:  

  

Område 1 – små og mindre borgerhuse:  

Center for Kultur og Fritid har i øjeblikket 14 borgerhuse registeret, som kan søge 

tilskud gennem Kultur- og Fritidsudvalgets borgerhuspulje. 

 Borgerhuspuljen, der i 2012 udgør 102.790 kr. er opdelt i to dele: 

• en driftsdel, hvor der tildeles max. 5.000 kr. til bygningsdelen, og 

• en ”aktivitetsdel”, der fordeles forholdsmæssigt. Aktivitetsdelen skal 

fremme livet i husene, ved at øge tilskuddet efter tanken ”jo flere aktiviteter, 

jo mere tilskud”.  

Ifølge beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i 2009 fordeles puljen administrativt en 

gang årligt. 

  

Område 2 - multikulturhuse:  

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme ydes årligt driftsstøtte til 

følgende:  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12171 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Kulturhuse: 

• Kappelborg 

• Arena Nord/Det Musiske Hus/Maskinhallen 

• Sæby Kulturhus ”Manegen” 

• Ålbæk Kulturhus 

  

Kombicentre – idræt og kultur 

• Haller og oplevelsescentre 

  

  

Område 3 – støtte til huse gennem Frederikshavneror dningen  

Oversigt over klubhuse og andre klubfaciliteter i Frederikshavn Kommune samt 

oversigt over spejderhuse/hytter i Frederikshavn Kommune er vedlagt som bilag.  

  

  

Center for Kultur og Fritid har indhentet oplysninger fra Socialudvalgets område 

med henblik på den kommende drøftelse. Her oplyses, at der generelt ikke ydes 

støtte til borgerhuse, men gennem Servicelovens §18 (støtte til frivilligt socialt 

arbejde) ydes tilskud til socialt udsatte borgere.  

Samtidig oplyses det, at der tidligere er bevilliget støtte gennem Servicelovens §79 

(aktiverende og forebyggende tilbud) til pensionist/seniorklubber til husleje i Jerup 

Forsamlingshus og Værestedet Lyngså. 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Drøftet. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 

 
Bilag  

Oversigt over borgere- og kulturhuse Frederikshavn Kommune (dok.nr.135208/11) 
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8. Orientering om sygefravær blandt medarbejdere i Kultur- og 

Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

I Økonomiudvalgets møde den 14.december besluttede udvalget, at relevante 

sygefraværsstatistikker fremover indgår som kvartalsvist punkt på fagudvalgenes 

møder, til orientering og drøftelse. 

Der er på landsplan og for kalenderåret 2010 samlet oplysninger ind om de enkelte 

kommuners sygefravær. På baggrund heraf er der udregnet et gennemsnitlig 

fravær på 4,6%. Frederikshavns gennemsnitlige fravær er her 4,1%. 

Frederikshavn Kommunes fraværsstatistik pr. ultimo oktober 2011 er vedlagt som 

bilag. Statistikken viser kommunens fraværsprocenter pr. august, september og 

oktober 2011, opdelt på centre. 

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

• tager Frederikshavn Kommunes fraværsstatistik pr. ultimo oktober 2011 til 

efterretning 

• drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Fraværsstatistik taget til efterretning. 

  

Sagen drøftet. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg 

 
Bilag  

HovedMED - Sygefraværsstatistik.pdf (dok.nr.127212/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12863 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: hera 

 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 

information om større opgaver i udvalgets regi 1. halvår 2012: 

• orientering vedrørende eventuelt ansøgning om DGI Landsstævne 2017 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. janua r 2012 
Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Jens Porsborg. 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

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