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1. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: 

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en 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.
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten 
over uddelegering af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2015 til 
efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
2015 Oversigt identificerbare omkostningssteder KFU (dok.nr.213117/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/430
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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2. Frigivelse af rådighedsbeløb på Kultur- og Fritidsudvalgets 
område 2015

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten for 2015 er der optaget følgende rådighedsbeløb under 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
borgerserviceområdet 

387.000 kr.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under 
kulturområdet

373.000 kr.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget) 1.043.000 kr.

Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre 3.966.000 kr.

I alt 5.769.000 kr.

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at frigive rådighedsbeløbene på i alt 5.769.000 kr. for 
2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Anbefales.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21173
 Forvaltning: BKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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3. Plakatsøjlen i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående 
Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. 
Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse.

Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en 
eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker 
falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som 
har indvilliget i at producere de nye sten/klinker.

Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC 
Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil 
beløbe sig til 150.000 kr.

En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil 
beløbe sig til 
32.000 kr.

Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 
bidragsydere på i alt ca. 
35.000 kr.
Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og 
Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til 
yderligere 2 - 3 formodede bidragsydere.
 
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen.

2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte 
finansiering af restbeløb.

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015

1. Udvalget ønsker bortskaffelse.

2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19361
 Forvaltning: CBB
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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4. Tilpasning af Borgertorvet til nuværende behov

Sagsfremstilling
Borgertorvet er borgernes indgang til Frederikshavn Kommunes administrative del, 
og siden indvielsen af torvet har der været en løbende udvikling og forandring af de 
borgerrettede opgaver, som varetages i Receptionen. Det medfører, at 
Receptionen ikke opfylder de behov, der er for effektiv og sammenhængende 
borgerbetjening.
  
Fusionen af Bibliotek og Borgerservice giver mulighed for at samle de to 
nuværende receptioner til én reception, og i forbindelse med, at Center for Teknik 
og Miljø er flyttet ind på Borgertorvet, er der yderligere behov for at revurdere 
indretningen af Borgertorvet. 

I udmøntningen af den nationale digitaliseringsstrategi spiller Bibliotek og 
Borgerservice en vigtig rolle i vejledning af borgerne. I takt med udrulning af de 
enkelte digitaliseringsbølger nedlægges flere skrankepladser, og der er et stigende 
behov for at hjælpe borgerne digitalt. Det udløser behov for at revurdere indretning 
af hensigtsmæssige medbetjenings- og selvbetjeningspladser på Borgertorvet. 

Center for Bibliotek og Borgerservice har konsulteret rådgivningsfirmaet Redia og 
arkitektfirmaet Oooja med henblik på en indretningsplan for Borgertorvet, som tager 
afsæt i Visionen for Rådhuset samt de ændrede behov for ekspeditioner.

Forslaget indebærer, at den nuværende reception flyttes til Det kreative Rum, hvor 
en del af væggen åbnes op til ekspedition. Derved udvides receptionsområdet, så 
receptionsfunktionerne for Rådhus, Bibliotek, Borgerservice og Teknik og Miljø kan 
varetages samme sted. Stadsarkivet tænkes flyttet frem på Borgertorvet, så det får 
en mere synlig og central plads i ankomstområdet.

Forslaget indeholder desuden en mulighed for at etablere en cafe mellem 
Receptionen og Biblioteket, som kan drives som en socialøkonomisk virksomhed i 
samarbejde med Center for Arbejdsmarked og Center for Unge. 

Frederikshavn Kommune har modtaget skriftlig interessetilkendegivelse fra ekstern 
partner, som ønsker at byde ind på driften af en sådan cafe. 

På sigt ønskes facadens glasvæg indrettet med døre, så der kan åbnes ud til 
Rådhuspladsen i sommermånederne, hvor cafeens gæster kan drage nytte af den 
sydvendte solkrog. Det vil bidrage til mere liv på Rådhuspladsen og signalere, at 
Rådhuset er et åbent og levende sted med aktivitet. 

Der har været afholdt møde med centercheferne for Center for Arbejdsmarked og 
Center for Teknik og Miljø, som ser positivt på indretningsplanen. 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/439
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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Økonomiske konsekvenser
Ejendomscenteret vurderer, at udgiften til ændring af receptionen på baggrund af 
projektforslaget fra arkitektfirmaet Oooja, vil beløbe sig til 1.3 mio. kr. 

Finansiering af ændringen foreslås således:

·      0,5 mio. kr. finansieres ved besparelser på anlægsprojektet for digitaliserings- og   
velfærdsteknologiske tiltag. 

·      0,8 mio. kr. findes ved overførsel af midler fra Kultur- og fritidsudvalgets 
driftsbudget til anlægsprojektet.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Udvalget ønsker ikke at iværksætte projektet.

Bilag
Vision - Rådhus (dok.nr.1821/15)
Indretningsforslag - Redia (dok.nr.1820/15)
Plantegning (dok.nr.1819/15)
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5. Fordelingsnøgle ved indtægter på salg af reklame på 
udendørs skiltning - Iscenter Nord

Sagsfremstilling
Med baggrund i at der opsættes en udvendig LED-skærm på Iscenter Nord bedes 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutte en fordelingsnøgle for indtægterne ved salg af 
reklamepladser på informationstavlen.
 
I forbindelse med renoveringen af Iscenter Nords hal 1 – opvisningshallen – har 
Frederikshavn Kommune fået mulighed for at opsætte en LED-skærm på 
Iscenterets nordøstlige hjørne. Tavlens indhold styres digitalt og kan variere 
løbende. Tavlens indhold kan fx være information om dagens arrangement eller 
omtale af kommende arrangementer, Iscenterets navn, ur eller andet – herunder 
reklameplads for sponsorer.
 
Jf. Frederikshavn Kommunes regelsæt for reklame og brug af sponsorater pkt. 1.3 
tilfalder indtægten ved salg af reklameplads/sponsorater på kommunens bygninger 
og løsøre fagudvalget som udgangspunkt. Fagudvalget kan uddelegere såvel 
kompetencen til at indgå aftaler (som ellers ligger hos fagforvaltningen) og 
dispositionsretten til omkostningsstederne.
 
Iscenter Nord påtænker at sælge reklameplads på den opsatte skærm til 
interesserede sponsorer. Iscenteret vil selv – evt. i samarbejde med Elite Nord, der 
i forvejen har en række sponsoraftaler og bannerreklamer i hallen - forestå 
salgsarbejdet vedrørende plads på skærmen. Hvis Elite Nord inddrages i 
salgsarbejdet udarbejdes der forlods en fordelingsnøgle mellem Iscenteret og Elite 
Nord på indtægterne. Økonomicentret og Center for Kultur- og Fritid bistår 
Iscenteret i indgåelse af en sådan aftale.
 
En overvejelse af uddelegering af hel eller delvis dispositionsret på indtægterne, 
kan ses i forhold til indgåelse af et evt. samarbejde med Elite Nord om salg af 
reklameplads. Hvis en enkelt af stedets store brugere involveres direkte i salg af 
reklamer, vil det være naturligt, at indtægter af salget af disse reklamer tilfalder 
sælgeren – altså Elite Nord i dette tilfælde. Samtidigt vil en involvering af Elite Nord 
af salg af reklameplads på LED-skærmen kunne medføre, at det for øvrige 
foreninger og sportsgrene, der bruger Iscenteret, bliver sværere at generere 
reklameindtægter ved salg af sponsorater og reklamepladser, idet Elite Nord 
allerede nu har indtægterne fra langt den overvejende del af bandereklamer, 
reklamer nedlagt i isen og lign. 
 
En hel eller delvis dispositionsret kunne gennemføres efter følgende modeller:

1. Uddelegering af den fulde dispositionsret til omkostningsstedet:
Udvalget giver Iscenter Nord fuld dispositionsret til indtægter fra salg af 
reklame på LED-skærmen. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2472
 Forvaltning: CKF
 Sbh: doiv
 Besl. komp: KFU
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2. Delvis uddelegering af dispositionsretten til omkostningsstedet - A:
Udvalget giver Iscenter Nord dispositionsret over en nærmere fastsat 
procentdel af de samlede indtægter fra salg af reklame på LED-skærmen.
Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over den resterende procentdel. 

Forud for påbegyndelsen af salg af sponsorater og reklamepladser på skærmen 
skal der udarbejdes et forslag til den praktiske administration af salget, ligesom der 
vil skulle indhentes markedspriser hos relevante professionelle vedrørende 
prissætning af reklamepladserne. Center for Kultur og Fritid bistår Iscenteret med 
dette arbejde.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget beslutter at 

1. uddelegere kompetencen for indgåelse af aftaler til Iscenter Nord

2. uddelegere dispositionsretten over indtægter ved salg af reklameplads på 
LED-skærmen efter model 2

3. fastlægger procentsats af dispositionsretten, der tilfalder 
omkostningsstedet.

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Udvalget ønsker, at der opsættes LED skærm.

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Dispositionsretten: 50%  tilfalder Iscenter Nord

Udvalget ønsker evaluering af sagen om et år.
 

Bilag
Regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune - På Børne- og 
Ungdomsområdet.pdf (dok.nr.177422/14)
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6. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 
 
Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
 
Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Sundhedsudvalget at sætte fokus på 
følgende punkt:

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: UE
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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-       Kombinationen mellem den mentale sundhed og uddannelsesvalg/frafald fra 

ungdomsuddannelserne samt sundhedsperspektivet i den nye skolereform
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Temaet blev drøftet. Udvalget var enige om, at kommunikation i højere grad skal 
indtænkes i kommunens virke.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Drøftet.
 
Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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7. Orientering til udvalget

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder 

 Dialogmøde om driftsoverenskomster

 Spar Nord Fonden

 Møde med Hjørring Kommune (kulturalliancer) - dagsorden drøftes

 Afholdelse af kommende KFU møde på Beddingen

 Præinvitation til Kulturpolitisk topmøde

 Kalender/planlægning i 2015

 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Bilag
VS: Præinvitation topmøde 6 marts 2015 (2) - Præinvitation topmøde 6 marts 2015 
(2).pdf (dok.nr.217603/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen
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