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1. Månedlig økonomisk status pr. 30. november 2012 Kultur- 

og Fritidsudvalgets ressort 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremlægger på mødet den månedlige økonomiske status pr. 30. 

november 2012 for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted, Pia Karlsen 

 
Bilag  

Økonomiopfølgning pr. 30.11.2012 - KFU (dok.nr.139858/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11320 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU 
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2. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af 

Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling  

Maskinhallen har undergået renovering fra 2010 til 2011. Renoveringen er sket i et 

samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Ejendomscenteret, der har stået 

for selve projektgennemførelsen. 

  

Maskinhallen har i en årrække fungeret som forenings- og forsamlingshus, hvor der 

primært har været aktiviteter for foreninger, ungdomsskolen og UUV samt 

forskellige koncerter og ungdomsaktiviteter. 

  

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet  

Bevilget af Frederikshavn Byråd 1. marts 2010 6.000.000 kr. 

Overførsel fra drift til anlæg jf. byrådet 30. november 2011 200.000 kr. 

Samlet bevilling 6.200.000 kr. 

Forbrug 6.596.003 kr. 

Underskud 396.003 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved budgetrevisionen pr. 30. september 2011 

at tilføre 200.000 kr. til renoveringsprojektet. Den ekstra bevilling skyldes, at der på 

daværende tidspunkt forventedes et underskud.  

Den primære forklaring på renoveringsprojekts underskud er øgede udgifter til 

ekstern arkitekt (ArkiNord), rådgivning (Carl Bro), ekstra varmeudgifter, trådløst 

netværk, stikledningsafgift til forsyningen, samt udgifter til opfyldelse af nye krav fra 

Myndighed og Beredskab. 

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

anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse 

  

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og 

byrådets godkendelse. 

Finansiering af underskud på 396.003 kr. afklares på næste møde. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/12815 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - planlagt 

bygningsvedligehold budget 2013 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar 

for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver 

kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene 

interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i, 

hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af 

kommunale ejendomme. 

  

Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en 

helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er 

sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt 

energirenovering. Se vedhæftede bilag ”Planlagt vedligehold og anlægsopgaver – 

procedurer og arbejdsgange”. 

  

Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang – 

udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger. 

Oplæg drøftes med fagcentrene inden færdiggørelse og forelægges efterfølgende 

fagudvalgene til høring inden endelig behandling i Økonomiudvalget og byrådet. 

  

Ejendomscenteret har for 2013 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet 

”Planlagt bygningsvedligehold skoler” og ”Planlagt bygningsvedligehold øvrige 

ejendomme”. Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2013: 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold 

folkeskoler 

. 

8.453.000 kr. 

Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige 

ejendomme 

  

5.033.000 kr. 

Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter. 

  

Af den samlede budgetramme afsættes hvert år 80 % til fastlagte opgaver, mens 

20 % reserveres til opgaver, der opstår i årets løb, fx som følge af påbud fra 

Arbejdstilsynet eller fejl og mangler, der kan medføre risiko for personskade.  

  

De prioriterede forslag jf. bilag forelægges udvalgene, som driver kommunale 

opgaver i bygningerne, med henblik på, at udvalgene (Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Socialudvalget) 

tager orienteringen om planlagt bygningsvedligehold 2013 til 

efterretning/tilkendegiver, om udvalget har bemærkninger til den påtænkte 

bygningsvedligehold i 2013, udvalgets ressort. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at  

1. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og 

Økonomiudvalget som fagudvalg, anbefaler Ejendomscenterets forslag til 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/11145 

 Forvaltning: EJDC 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: BUU/KFU/SOU/ØU/BR 
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planlagt bygningsvedligehold i budgetåret 2013 

2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2013 til planlagt 

bygningsvedligehold 8.453.000 kr. og 5.033.000 kr. frigives med henblik på 

udmøntning jf.bilag. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 
Anbefales 

  

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en temadrøftelse i et kommende 

udvalgsmøde: ”Sammenhæng mellem bygninger og indhold”. 

Repræsentanter for Ejendomscenteret inviteres til mødet. 

  

Fraværende: ingen 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
1.     Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Ejendomscenterets forslag. 

Ole Rørbæk Jensen ønsker at tage indstillingen til efterretning. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Procedurer og arbejdsgang udmøntning planlagt bygningsvedligehold budget 2013 (dok.nr.137312/12) 

Prioritering 2013 vedligehold skoler (dok.nr.137354/12) 

Prioriteret vedligehold skoler - budget 2013 (dok.nr.137357/12) 

Prioritering 2013 vedligehold øvrige ejendomme (dok.nr.137322/12) 

Prioriteret vedligehold 2013 for øvrige ejendomme (dok.nr.137319/12) 
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4. Puljeansøgninger 4. 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 modtaget puljeansøgning, 4. kvartal 2012 (december 

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 oktober 2012 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 

86.731 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i december måned. 

  

Puljeansøgninger 4. kvartal 2012 

A Frederikshavn Ishockeyklub søger 25.000 kr. til etablering af 

kraftcenter 2013 i Frederikshavn.  

  

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

beslutter, om ansøgning skal støttes, herunder beløbets størrelse. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at støtte Frederikshavn Ishockeyklubs etablering 

af kraftcenter med 25.000 kr. Tilskuddet gives som et engangstilskud. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Økonomisk oversigt over Frie midler 2012 - december 2012 (dok.nr.139322/12) 

Frederikshavn Ishockeyklub - Skema ansøgning  (dok.nr.57288/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/280 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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5. Godkendelse af revideret Frederikshavner Ordning en 

 

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 Ordning 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 Ordning 

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. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2423 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU/KFU/BR 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
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 foregående 

regnskabsår. Efterfølgende slettes 

  

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

Frederikshavner Ordning. 

  

Punktet vedrørende krav om grundkontingent er ikke færdigbehandlet. Det 

anbefales, at sagen genoptages i arbejdsgruppen for en ny formulering. 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

drøfter sagen. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 30. august 2 012 

• 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. 

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27. septembe r 2012 
Anbefales. 

  

Frode Thule Jensen tager forbehold. 

  

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Irene Hjorts og Steen Klarup. 
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktob er 2012 
Sagen genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudva lget 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. novem ber 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 Fritidsudva lget 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. decemb er 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 

Folkeoplysningsudvalget, da Ole Rørbæk Jensen mener, at der har været en 

forkert procedure i sagen. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Endelig revideret Frederikshavner Ordning (dok.nr.111915/12) 
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6. Byrådsmedlem Peter Laigaard har ønsket sag på 

dagsordenen om standsningsret mv. 

 

Sagsfremstilling  

Byrådsmedlem Peter Laigaard har 24. november 2012 fremsendt sag til Kultur- og 

Fritidsudvalgets dagsorden den 5. december 2012: 

  

” På næste kfu møde ønsker jeg at blive præsenteret for et oplæg om hvordan vi 

sikrer os at afgørelser vedr godkendelse af nye lejemål i folkeoplysningsudvalget: 

1. Efterfølgende skal godkendes af kfu 

2. Kfu af egen drift kan tage en beslutning på området op og omgøre denne. 

3. Ethvert byrådsmedlem af fou kan begære en sag på området i kfu ? 

4. Medlemmer af fou som samtidig er medlem af fou kan begære sagen i kfu. 

 

Uanset model skal en evt indgriben have opsættende virkning. 

 

Forslag til ændring af bestemmelserne for folkeoplysningsudvalgets virke ønskes 

fremlagt. 

 

Folkeoplysningsudvalget yder en stor og uegennyttig indsats og er en stor kilde til 

inspiration for udviklingen af foreningslivet. Jeg mener dog vi har et demokratisk 

problem når afgørelser der påfører kommunen en omfordeling af de afsatte midler 

ikke kan gøres til genstand for en evt. Ny behandling. Principelt ønsker jeg på 

området godkendelse af nye lejemål indført en standsningsret som man kender det 

fra andre udvalg. 

 

Der ønskes en drøftelse af det fremlagte og evt. Afstemning.” 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
Peter Laigaard trækker punktet tilbage. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8521 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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7. Tilslutning til ny kulturaftale: KulturKANten 20 13 - 2016 

 

Sagsfremstilling  

Da den nuværende kulturaftale udløber ved udgangen af 2012, har Kulturaftale 

Nordjyllands politiske og administrative ledelser - med inddragelse af kulturaktører 

og borgere - i løbet af 2011 og 2012 udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder 

med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny aftale med Kulturministeriet for 

2013-2016. 

  

Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune har i maj 2012 

forhåndsgodkendt, at Frederikshavn Kommune fortsat deltager i Den Regionale 

Kulturaftale med et medlemsbidrag på 3 kr. pr. borger pr. år, hvilket i 2012 udgør 

183.474 kr. Hertil kommer et administrationsbidrag på 10.000 kr. 

  

Den nye kulturaftale ”KulturKANten” udsendes hermed til godkendelse i de 11 

nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. Sideløbende er aftalen til behandling 

i Kulturministeriet.  

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i samspil med Kulturministeriet og 

mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke ønsker om 

ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, indsatsområder, 

organisering eller i andre forhold, som har betydning for, hvad de nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til. 

  

Baggrund 

KulturKANten er Nordjyllands fjerde kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har 

gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi 

Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner 

og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af 

det nordjyske kulturområde. 

Den nye kulturaftale KulturKANten har en vision om at skabe kulturelle møder, 

muligheder og mangfoldighed.  

Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder:  

1. KONTRAST- det overraskende møde & alternative arenaer 

2. Talentudvikling 

3. Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller på vegne af Kulturaftale 

Nordjyllands politiske ledelse, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 

1. Frederikshavn Kommune tilslutter sig KulturKANten 2013 – 2016 

2. der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene 2013 – 2016. Med 

udgangspunkt i befolkningstallet 1. januar 2012 udgør det årlige 

medlemsbidrag for Frederikshavn Kommune 183.474 kr. Hertil kommer 

endvidere et årligt administrationsbidrag på 10.000 kr. 

3. der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at indgå i 

samarbejdet i KulturKANten 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3906 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Beslutning Kultur - og Fritidsudvalget den 5. december 2012  
1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

KulturKANten 2013-2016 (dok.nr.131394/12) 

Pixiudgave af KulturKANten 2013-2016 (dok.nr.131393/12) 
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8. Fornyelse af aftaler under Kulturallicancen Fred erikshavn-

Hjørring 

 

Sagsfremstilling  

I sommeren 2009 indgik Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune en 

rammeaftale med henblik på, at det kulturelle samarbejde mellem Frederikshavn og 

Hjørring Kommuner skal bidrage til en styrkelse af kulturlivet og den regionale 

sammenhængskraft. 

Rammeaftalen dækker to aftaler: 

•         Egnsteateraftalen mellem Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune 

og Vendsyssel Teater 

•         Spillestedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune 

  

Egnsteateraftalen udløber i juni 2013, efter en 4-årig periode. På denne baggrund 

er der udarbejdet udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 1. juni 2013 til 30. 

juni 2017.  

Af udkast til egnsteateraftale fremgår, at Vendsyssel Teater har til formål, med 

forankring i landsdelen at skabe og udbyde teaterkunst på højeste kvalitetsniveau, 

og at teatret udøver sin virksomhed med base i de faciliteter, der er stillet til 

rådighed for teatret.  

Teatret er hjemmehørende i Hjørring Kommune, men har desuden Frederikshavn 

Kommune som tilskudsgiver og arbejdsområde. 

I egnsteateraftalen er også beskrevet, hvad der er Vendsyssel Teaters primære og 

sekundære virksomhed, samt oplysning om det økonomiske grundlag med videre 

for teatret. 

Kulturstyrelsen, scenekunstudvalget har i brev af 3. oktober 2012 meddelt, at 

udvalget ingen bemærkninger har til udkastet, samt at den underskrevne aftale skal 

være Kulturstyrelsen i hænde senest 31. december 2012. 

Ud over udkast til egnsteateraftalen er der også vedhæftet et notat fra Hjørring 

Kommune vedrørende udmøntning af samarbejde, som lidt mere i detaljer 

beskriver kommunesamarbejdet omkring udmøntning af egnsteateraftalen. 

Udkast til Egnsteateraftale er behandlet i Hjørring Kommunes Fritids- og 

Kulturudvalg den 13. november 2012. Udvalget besluttede at anbefale aftalen. 

  

Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus 

under fonden Arena Nord har indgået fornyet 4-årig rammeaftale om det regionale 

spillested Det Musiske Hus, for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.  

Ligesom Frederikshavn Kommune støtter Hjørring Kommune med drift af 

egnsteateraftalen, støtter Hjørring Kommune Frederikshavn Kommune med 

udmøntning af den gældende spillestedsaftale. Dette samarbejde er reguleret i 

”Samarbejdsaftale mellem Hjørring – og Frederikshavn Kommuner på 

spillestedsområdet”. 

Administrationen har i samarbejde med Hjørring Kommune udarbejdet forslag til 

fornyelse af samarbejdsaftale på spillestedsområdet, således at aftalen er 

dækkende for rammeaftale om det regionale spillested for perioden 2013 – 2016. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/10438 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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Der er ikke ændrede økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune i 

forbindelse med fornyelse af egnsteateraftalen og samarbejdsaftalen på 

spillestedsområdet for en 4-årig periode, ud over almindelig prisfremskrivning. 

Prisfremskrivningen er indarbejdet i begge udkast til aftaler. 

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

1. tiltræder udkast til egnsteateraftale, inkl. vedlagte notat 

2. tiltræder udkast til samarbejdsaftale mellem Hjørring og Frederikshavn 

kommuner på spillestedsområdet med henblik på formidling af aftalen til 

Hjørring Kommunes godkendelse 

3. tiltræder, at de to aftaler finansieres inden for den afsatte ramme i budget 

2013 – 2016 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
1.     Tiltrædes 

2.     Tiltrædes 

3.     Tiltrædes 

Sagen sendes til orientering i byrådet. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Endeligt udkast til egnsteateraftale 2013 - 2017 (dok.nr.127538/12) 

Supplerende notat til udkast til egnsteateraftale (dok.nr.127539/12) 

UNDERSKREVET - Regionalt Spillested - rammeaftale 2013 -2016  (dok.nr.130640/12) 

UDKAST Samarbejdsaftale Frederikshavn-Hjørring - spillestedsaftale (dok.nr.130637/12) 
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9. 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 oktober 2012 for Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

fra oktober 2011 til og med oktober 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 5. decemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 
Bilag  

Fraværsstatistik - oktober 2012.pdf (dok.nr.134822/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/215 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

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

 

Sagsfremstilling  

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

• orientering om status på placering af GF76 aktiviteter 

• tilbagemelding på spørgsmål til Skagen Kultur- og Fritidscenter 

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

tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. decemb er 2012 
Taget til efterretning 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

 
 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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Hanne Bøgsted 
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Jens Porsborg 
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