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1. Forslag til budget 2013 og overslagsårene 

 

Sagsfremstilling  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme 

for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt budgetoplæg, 

som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 

2013 – 2016. 

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme 

for 2013. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre 

bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2013 og overslagsårene består af 

det administrative budgetforslag samt udfordringer på udvalgets ressort. Se bilag.  

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

1. drøfter forslag til budget 2013 – 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort, 

herunder de i materialet beskrevne budgetudfordringer 

2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. augus t 2012 
Sagen blev drøftet. 

Sagen genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 5.september 2012. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Drøftet 

2.     Udvalget indstiller følgende besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område: 

a. Kulturhuse (KFU06) 0,20 mio. kr. 

b. Stadions (KFU09) 0,50 mio. kr. 

c. Frederikshavn Svømmehal 0,50 mio. kr. 

d. Biblioteket 0,30 mio. kr. 

e. Rammereduktion på det samlede 

område, svarende til 1,21 % 

1,30 mio. kr. 

  

       Der tilføres midler på følgende områder: 

  

f Teateraftalen 0,14 mio. kr. 

g Frie midler 0,20 mio. kr. 

h Kommunale haller 0,05 mio. kr. 

i Museer 0,27 mio. kr. 

  

Sagen videreformidles til Økonomiudvalget til fortsat politisk behandling. 

  

Fraværende: ingen 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/895 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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Bilag  

Budgetoplæg 2013 Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 15082012) (dok.nr.83951/12) 

Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune (KFU 

15082012) (dok.nr.84809/12) 

Emner til 2% omstillingspulje Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 15082012) (dok.nr.85296/12) 

Frederikshavn Bibliotek - Scenarier 2012 for fremtidig betjening af opland (KFU 

15082012) (dok.nr.86188/12) 

Kommuneleasing - tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af bogbus (KFU 

15082012) (dok.nr.86190/12) 

Takstblad 2009 og forslag 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område (dok.nr.88666/12) 

Supplerende oplysninger vedr udfordring i budget 2013-2016 ny bogbus (dok.nr.90712/12) 

Bibliotekets udlånsstatistik 2011 og 2012 specificeret (dok.nr.90721/12) 

Notat vedr. omkostninger til nuværende bogbus (dok.nr.90713/12) 

Aktiviteter i bogbussen - til sagsfremstilling (dok.nr.90719/12) 

Bogbussen - Kort over holdepladser+skoler (dok.nr.90720/12) 

Bogbuskørsel til børneinstitutioner 2012-til sagsfremstilling (dok.nr.90717/12) 
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2. Ansøgning fra Værestedet i Lyngså om fortsat drifts tilskud i 

2013 og årene fremover 

 

Sagsfremstilling  

Den selvejende institution Kulturhuset Værestedet i Lyngså har fremsendt 

ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget om tilsagn til fortsat 

driftstilskud i 2013 og årene fremover. 

  

I ansøgningen skriver Værestedet, at institutionens vilkår blev ændret radikalt i 

forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og at der på denne baggrund 

blev foretaget ændringer i husets status fra klub til selvejende institution. 

I brev af 4. november 2010 har Frederikshavn Kommune meddelt institutionen, at 

institutionen med baggrund i Servicelovens § 79 tildeles 30.000 kr. årligt i 2011 og 

2012 som tilskud til drift. Der blev samtidig oplyst, at tilskuddet for 2013 og 

efterfølgende år genbehandles i forbindelse med budgetbehandlingen. 

  

Værestedet henvendte sig også i 2011 til Kultur- og Fritidsudvalget og 

Socialudvalget med anmodning om en tilkendegivelse om fortsat driftsstøtte til 

institutionen.  

  

Henvendelsen mundede ud i, at Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2012 

gennemførte en temadrøftelse omkring forholdene og ordningerne for de mange 

borger- og aktivitetshuse, der modtager støtte fra Frederikshavn Kommune. 

  

Drøftelsen mundede ud i, at Værestedet i Lyngså via brev fik returmelding om, at 

”Kultur- og Fritidsudvalget støtter på forskellig vis husene og de mange aktiviteter 

der foregår – lige fra de helt små foreningsdrevne borgerhuse, til de større kultur - 

og oplevelsescentre. 

Udvalget støtter, at der også fremover skal gives støtte til de aktiviteter der foregår 

– og vedrørende borgerhuse henvises til den borgerhuspulje, hvor der hvert år er 

mulighed for husene at søge støtte. 

Det er et håb fra Kultur - og fritidsudvalget, at der lokalt fortsat støttes op om 

husene, så de kan fyldes med aktiviteter og derved få et fornuftigt 

eksistensgrundlag. 

Det vil derudover være udvalgets intention at animere til samarbejde i 

lokalområderne, så antallet af huse over tiden tilpasses det nødvendige 

aktivitetsniveau.” 

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

drøfter sagen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
Udvalget bevilger Værestedet i Lyngså 30.000 kr. i 2013. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6887 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Bilag  

Ansøgning fra Værestedet i Lyngså om fortsat driftstilskud i 2013 og årene fremover (dok.nr.89908/12) 
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3. Overflytning mellem drifts- og anlægsmidler Kult ur- og 

Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med godkendelse af regnskab 2011 blev der for Kultur- og 

Fritidsudvalgets område overført midler fra regnskab 2010 og 2011 – i alt 730.000 

kr., der vedrører Kulturhuset Kappelborg og Iscenter Nord. 

I forbindelse med anlægsprojekter i de to enheder ønskes de overførte 730.000 kr. 

overført fra drift til anlæg og rådighedsbeløbet frigivet. 

  

Samtidig er der for Frederikshavn Bibliotek i 2012 afsat et budgetbeløb på 375.000 

kr. til leasingaftale i forbindelse med selvbetjent bibliotek. Dette beløb ønskes 

overført fra en anlægsrammen til driftsbudgettet som følge af en tidsforskydning i 

leasingaftalen.  

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

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

1. 730.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler fra regnskab 

2010 og 2011 overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget som 

beskrevet i sagsfremstillingen 

2. 375.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget overføres til Kultur- 

og Fritidsudvalgets driftsbudget som oplyst i sagsfremstillingen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Anbefales 

2.     Anbefales 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4048 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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4. 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik til vide re politisk 

proces 

 

Sagsfremstilling  

I januar 2012 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget procesplan for udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune, og efterfølgende blev der i 

marts drøftet overordnet vision, ambitioner, temaer samt involvering af 

interessenter. 

  

Det har således været en grundlæggende præmis i udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitikken, at idé- og skriveproces er åben og inkluderende i forhold 

til foreningsliv, borgere, organisationer og udvalg. Det nuværende 

folkeoplysningsudvalg deltager samtidig som repræsentant for det samlede 

foreningsområde aktivt i de forskellige processer. 

  

Borgere og foreninger har deltaget med ideer og forslag - den del er afsluttet pr. 

15. juli med aflevering af forslag fra 6 borgergrupper. Disse forslag er tænkt samlet 

i et separat katalog som tillæg til 1. udkast til folkeoplysningspolitikken. 

  

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med afholdte strategiseminarer med 

baggrund i kommunens demografiske udvikling (juni 2011 og opfølgning i april 

2012) tilkendegivet, at byrådet ser et behov for sammenhæng mellem de mange 

kommunale opgaver og de mange frivillige aktører, som findes i Frederikshavn 

Kommune. 

På visionsmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

vedrørende folkeoplysningspolitikken, tilkendegav udvalgene, at der kan være en 

konkret mulighed for at følge op på byrådets tilkendegivelse samt et stort potentiale 

ved at de stående udvalg arbejder tværfagligt og lader sig inspirere af hinandens 

idéer og udfordringer, blandt andet ved at involvere også de stående udvalg i 

processen for udvikling af ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. 

  

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af visionsmøde mv. udarbejdet 1. skitse 

til ny folkeoplysningspolitik. Skitsen er vedlagt som bilag. 

  

De væsentligste pointer fra folkeoplysningspolitikken er følgende: 

  

Tilgængelig : Frederikshavn Kommune ønsker at gøre det endnu nemmere at drive 

folkeoplysende foreningsarbejde. Det kan ske gennem at smidiggøre regler, 

udvikle nye organiseringsformer og anvende ny teknologi. 

  

Inkluderende : Der skal arbejdes for en større bevidsthed hos borgerne om, at det 

folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at være 

samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet. 

  

Udviklende : Vi vil skabe bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større grad af 

egetansvar for udvikling af området, for organisatorisk fleksibilitet og mere 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. 

komp: KFU/SUU/BUU/SOU/FOU 
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selvledelse. 

  

Synlig : Kommunen vil understøtte læringsmiljøer i det folkeoplysende, der sikrer 

videndeling blandt foreninger og organisationer – og skaber synlighed i 

lokalområdet om de folkeoplysende aktiviteter. 

  

Samarbejdende : Sikre sammenhæng til andre politikområder for at sikre 

medejerskab hos flere, tilbyde samarbejde og udviklingsfællesskaber med 

relevante partnere. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler med baggrund i byrådets og Kultur- og 

Fritidsudvalget tidligere tilkendegivelser, at 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for 

Frederikshavn Kommune oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgenes tilkendegivelse 

af, 

•        hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

•        input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

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

Fritidsudvalget  

1.     anbefaler 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune 

2.     tiltræder, at skitsen oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter, 

2.1. hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

2.2. input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

3.     genoptager sagen efter behandling i udvalg, jf. pkt. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Anbefales 

2.     Tiltrædes 

3.     Sagen genoptages 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

Folkeoplysningspolitik UDKAST ver.0 (dok.nr.89138/12) 
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5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2012 

 

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 indkomne puljeansøgninger samt oversigt over 

indkomne puljeansøgninger 3. kvartal 2012 (september uddeling). 

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

tilskud/underskudsgaranti. 

  

Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2011 og 

uddelinger i  2012 

  

Pr. ultimo juli 2012 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 131.363 

kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i september og december måneder. 

   

Puljeansøgninger 3. kvartal 2012: 

  

A 

  

FSDF – Frederikshavn Sportsdanser Forening søger om 8.800 kr. 

til leje af Abildgård Hallen, samt udsmykning, lys og lyd i 

forbindelse med turnering i standard dans. 

  

B 

Nordjysk Sinfonietta – Jens Kristian Banke søger 15.000 kr. i 

støtte til et efterårsprojekt/koncert.   

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

beslutter, hvilke puljeansøgninger, der skal tildeles tilskud/underskudsgaranti og 

med hvilket beløb. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
Udvalget tildeler følgende: 

A: 8.800 kr. 

B: 5.000 kr. underskudsgaranti 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Bilag  

oversigt over Frie midler - puljeansøgninger (dok.nr.87040/12) 

Frederikshavn Sportsdanser forening - ansøgning  (dok.nr.80116/12) 

Ansøgning Nordjyske Sinfonietta - september 2012 (dok.nr.76129/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/280 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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6. Ændring af struktur i Borgerservice i forbindels e med 

etablering af Udbetaling Danmark 

 

Sagsfremstilling  

Ved etablering af Udbetaling Danmark i Frederikshavn virksomhedsoverdrages 22 

medarbejdere fra Frederikshavn Kommunes Borgerservice til Udbetaling Danmark. 

  

Med baggrund i den store reduktion i medarbejderstaben i Borgerservice, foreslås 

en ændring af strukturen, idet det ikke fremover er muligt at oppebære 3 

Borgerservicecentre i den nuværende form og med det nuværende serviceniveau.  

  

Ved overdragelse af medarbejdere til Udbetaling Danmark fordeler reduktionen i 

medarbejderstaben sig med 3 i Skagen, 17 i Frederikshavn og 2 i Sæby. 

  

Borgerservice registrerer antallet af personlige henvendelser i de enkelte centre. I 

2011 fordelte henvendelserne sig med 39.803 i Frederikshavn, 10.709 i Sæby og 

10.580 i Skagen. Det viser, at langt de fleste henvendelser rettes til 

Borgerservicecenteret i Frederikshavn, og det nødvendiggør, at antallet af 

medarbejdere i centeret øges, når en stor del af medarbejderstaben overdrages til 

Udbetaling Danmark. 

  

I Borgerservicecenteret i Skagen pågår et projekt, hvor medarbejdere i 

Borgerservice og Ydelse,  siden sammenlægning af de to centre, er flyttet fysisk 

sammen og relevante samarbejdsområder afprøves. Centeret er derved af en 

sådan størrelse, at det fungerer, trods overdragelse af 3 medarbejdere til 

Udbetaling Danmark. 

  

I Borgerservicecenteret i Sæby er det ikke muligt at oppebære et center med de 6 

medarbejdere, der tegner centeret efter overdragelse til Udbetaling Danmark. Ved 

ferie og andet fravær kan centeret ikke i nuværende form bemandes med en bred 

vifte af kompetencer og fuld åbningstid.  

  

For at bibeholde en kompetent og lokal betjening af borgerne i Sæby foreslås det, 

at Borgerservicefunktionen i Sæby flyttes til Sæby Bibliotek, og at 

borgerservicebetjeningen varetages af enkelte medarbejdere fra Borgerservice. 

Herved opretholdes den nuværende opgaveløsning lokalt, og der er fortsat 

mulighed for at betjene borgerne indenfor de områder, der varetages i 

Borgerserviceregi.   

  

Ved denne løsning overflyttes medarbejderne fra Sæby til Borgerservicecenteret i 

Frederikshavn, og betjeningen i Sæby varetages fra Frederikshavn, så det sikres, 

at der ved ferie og andet fravær er de nødvendige kompetencer til rådighed, så 

borgerne kan betjenes indenfor alle områder. Desuden tilføres centeret i 

Frederikshavn på denne måde ressourcer, som giver mulighed for også her at 

opretholde den nuværende opgaveløsning. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6243 

 Forvaltning: BC 

 Sbh: jeov 

 Besl. komp: KFU/ØU 
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En sidegevinst ved at flytte borgerservice og bibliotek i Sæby sammen er, at 

muligheden for at styrke borgerne i anvendelse af de digitale løsninger øges. Der 

kan sættes fokus på udvikling af et tværgående samarbejde, hvor borgerne på 

bedre vis kan hjælpes med vejledning og formidling. Desuden kan borgerne 

foretage både biblioteksbesøg og besøg i Borgerservice på samme tid. 

  

Rent fagligt er overlevering af den store gruppe medarbejdere til Udbetaling 

Danmark ensbetydende med tab af nogle af de specialist-kompetencer, som skal 

bibeholdes i kommunalt regi i Borgerservice. For at sikre, at borgerne fortsat får de 

rette ydelser, vejledning og rådgivning i Borgerservice, er et kvalificeret 

oplæringsarbejde i gang, så de medarbejdere, der tegner det fremtidige 

Borgerservice, fortsat er kompetente og fagligt klædt på til opgaven. Der er fokus 

på at udnytte ressourcerne bedst muligt, og det vurderes løbende, om der er behov 

for omrokering og ændringer i opgaveløsning. 

  

Ændringen vil medføre en anlægsudgift på 51.000 kr. til dækning af flytning og 

etablering af betjenings- og selvbetjeningspladser.  

  

Ovenstående forslag har været i høring i Center MED for Borgerservice den 21. 

august og Biblioteks MED den 15. august. Høringssvar er medsendt som bilag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Borgerservice og Center for Kultur og Fritid 

indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at 

• forslaget om en strukturændring sættes i værk og at ændringen er 

gældende fra den 1. januar 2013 

• anlægsudgiften på 51.000 kr. til etablering af den ændrede struktur 

finansieres via Borgerservices budgetramme. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
Pind 1 og 2 godkendt 

  

Fraværende: Jens Porsborg og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Høringsvar fra MED Bibliotek vedr sag om ændret struktur i borgerservice i forbindelse med Udbetaling 

Danmark (dok.nr.88354/12) 

Høringssvar fra CenterMED i Borgerservice (dok.nr.88396/12) 
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7. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

  

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet 

med år 2010.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden fra januar 2010 til juli 2012 for Frederikshavn Kommune. 

Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra oktober 

2011 til og med juli 2012. 

  

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 Kultur- og 

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Jens Porsborg og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Sygefraværsstatistik - juli 2012 (dok.nr.86672/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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

 

Sagsfremstilling  

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

• orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg 5. juli 2012 hos Frederikshavn 

Bibliotek, Parallelvej 16, Frederikshavn. Biblioteket fik tildelt grøn smiley, 

hvilket betyder, at biblioteket ikke har noget udestående med 

Arbejdstilsynet. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
Taget til efterretning 

  

Ekstraordinært møde den 10. september 2012 kl. 18:00 – 18:30 

  

Fraværende: Jens Porsborg og Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: evao 

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