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1. Frederikshavner Ordningen 

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget for 2015-2018 besluttede Frederikshavn Byråd på 
møde den 17. september 2014 at opsige Frederikshavner Ordningen samt kutyme 
om et ”omstillings år” pr. 30. september 2014. Frederikshavner Ordningen er 
dermed opsagt pr. 1. januar 2015 i forhold til gældende regelsæt. (Ordningen er 
gældende indtil en ny ordning vedtages.)
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal nu udstikke retning for udarbejdelse af forslag til en 
revideret Frederikshavnerordning, med henblik på at opnå en ordning, der kan 
justeres årligt uden, at en decideret opsigelse af ordningen er påkrævet. 
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 27. januar 2015 afholdt temadrøftelse 
om Frederikshavner Ordningen. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet at videreformidle til KFU, at man 
ønsker at forslaget til en ny Frederikshavner Ordning arbejder hen mod:

 En ordning der i videst muligt omfang lægger sig op ad den eksisterende 
ordning.

 Redaktionelt at skabe rum for de nødvendige budgetmæssige justeringer 
årligt.

 At der arbejdes videre med konsekvenserne af 25 års reglen med henblik 
på styrke foreninger med bred aldersspredning.

 At der ses nærmere på sammensætningen i trænertilskud (løn/transport - 
munderinger, gaver) - samt fokus på kursusmuligheder.

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter retning 
for administrationens udarbejdelse af forslag til ny Frederikshavner Ordning. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. 
Genoptages på møde den 11. marts.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Bilag
Godkendt og underskrevet Frederikshavner Ordning pr. 1. januar 2014 (dok.nr.17514/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: KFU
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2. Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur og 
Fritidscenter

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 20. december 2014 fremsendt 
ansøgning om kommunegaranti til lån til energioptimeringer i SKFC.  
 
Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 675.372,50 kr. Lånet 
foreslås tilbagebetalt over 8 år med ca. 85.000 kr. pr. år, svarende til den 
gennemsnitlige energibesparelse. Garant for lånet belaster ikke den kommunale 
økonomi ud over selve garantistillelsen.  
 
Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til 
dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig som om fem 
projekter: 
 

1.     Isolering af tag Hal B, i alt 197.250 kr.  
2.     Styring af buffertank i svømmehallens kælder, i alt 29.697,50 kr. 
3.     Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, 

svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt 293.750 kr. 
4.     Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt 26.550 kr.  
5.     Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små 

haller, køkken og værelser m.m., i alt 128.125 kr. 
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at
 

1. godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om en kommunal 
garanti til låneoptagelse på 675.372,50 kr. til SKFC. 

2. anbefale tilbagebetaling over 8 år med ca. 85.000 kr. pr. år, svarende til 
energibesparelsen. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Udvalget har drøftet sagen uden stillingtagen og videresender sagen til 
Økonomiudvalget.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: CKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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3. Kultur- og Fritidspolitik i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid samt Center for Bibliotek og Borgerservice har på 
opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget, og med baggrund i udvalgets 
tilkendegivelser, udarbejdet et forslag til Kultur- og Fritidspolitik for Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken er en retningsgivende politik for det samlede område og spiller sammen 
med kommunens øvrige politikker og målsætninger, som besluttet i Frederikshavn 
Kommunes byråd.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter udkastet til Kultur- og 
Fritidspolitik i Frederikshavn Kommune og beslutter om udkastet skal sendes i 
høring.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Udsættes.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Bilag
Udkast - Kultur- og Fritidspolitik 2015 Frederikshavn Kommune (dok.nr.4800/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/962
 Forvaltning: BK
 Sbh: doiv
 Besl. komp: KFU/BR
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4. Behandling af virksomhedsplaner 2014

Sagsfremstilling
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at få udarbejdet virksomhedsplaner til brug 
for udvikling i institutionerne i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.
 
Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne 
tilpasses og ændres i takt med institutionernes forsatte udvikling, og når de 
erklærede mål opfyldes.
Center for Kultur og Fritid har den 6. januar 2014 fremsendt den politisk godkendte 
skabelon til virksomhedsplaner til den anførte modtagerkreds og bedt 
institutionerne på kultur- og fritidsområdet om at udarbejde virksomhedsplaner for 
2014. 
 
Deadline for fremsendelse af virksomhedsplaner har været sat til 14. januar 2015, 
og institutionerne har herved haft lejlighed til i løbet af 2014 at få udarbejdet 
materialet.  
 
Virksomhedsplaner 2014
Center for Kultur og Fritid har fremsendt skabelonen til i alt 27 institutioner (jf. bilag 
1) og 18 institutioner har fremsendt virksomhedsplaner. 
 
De fleste institutioner har valgt at følge den vejledende skabelon, men har i flere 
tilfælde valgt at supplere materialet med øvrige emner.
 
De institutioner, som mangler at få udarbejdet virksomhedsplan for 2014 er 
gentagne gange blevet kontaktet og anmodet om at få udformet en 
virksomhedsplan. Enkelte oplyser, at de først senere på foråret har mulighed for at 
fremsende virksomhedsplan efter bestyrelsens godkendelse. 
 
De fremsendte virksomhedsplaner anbefales drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget 
med henblik på at få afklaret, hvordan virksomhedsplanerne anvendes som værktøj 
i den forsatte dialog med kultur- og fritidsinstitutionerne
 
Politiske mål for 2015
Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til skabelonen for virksomhedsplaner 
fastsætte de politiske mål for 2015, som institutionerne det kommende år skal 
forhold sig til.
 
De politiske mål for 2015 på Kultur- og Fritidsområdet fastsættes i Kultur og 
Fritidspolitikken, som er til politisk behandling. De 5 pejlemærker i politikken 
udtrykker, hvad kommunen står for og hvad vi alle skal bestræbe os på i arbejdet 
med kultur og fritid. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af drøftelserne om den fremtidige 
Kultur- og Fritidspolitik beslutte, hvilke politiske mål/fokusområder institutionerne 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1570
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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skal forholde sig til i 2015 så de kan fremgå i de nye virksomhedsplaner.        
 
Virksomhedsplaner 2015
Der er flere institutioner på kultur- og fritidsområdet, der appellerer til at 
virksomhedsplanerne fremadrettet følger institutionernes indberetning af regnskab 
til Frederikshavn Kommune. 
 
Økonomicenteret har oplyst, at de i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-
2018 har orienteret de driftstilskudsberettigede institutioner om, at 
revisorpåtegnede regnskaber skal indsendes senest den 1. maj.
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan på baggrund heraf beslutte om, virksomhedsplanerne 
for 2015 og frem skal følge indberetning af regnskaber, eller om der skal fastsættes 
anden skæringsdato for fremlæggelse af virksomhedsplanerne.   
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. drøfter de indkomne virksomhedsplaner og afklarer, hvordan 
virksomhedsplanerne fremadrettet anvendes som værktøj i dialogen med 
kultur- og fritidsinstitutionerne 

2. beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til virksomhedsplan 
2015 

3. beslutter, hvornår institutioner på kultur- og fritidsområdet skal fremsende 
virksomhedsplaner for 2015 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Drøftet. Udvalget ønsker at modtage virksomhedsplaner 1. maj hvert år.
Sagen genoptages.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Bilag
Skabelon til virksomhedsplaner 2014 (dok.nr.13656/15)
Virksomhedsplan for Aalbæk Kulturhus 2014.doc (dok.nr.6986/15)
Virksomhedsplan Ålbæk Idrætscenter 2014.docx (dok.nr.6998/15)
Virksomhedsplan-Musikskolen-2014.pdf (dok.nr.7001/15)
Virksomhedsplan Skagens Museum 2014.pdf (dok.nr.7005/15)
Virksomhedsplan Frederikshavn Stadion 2014.doc (dok.nr.8007/15)
VP Kappelborg 2014 - Virksomhedsplaner i KFU-regi.doc (dok.nr.9364/15)
Sæby Svømmebad - Virksomhedsprofil 2015.pdf (dok.nr.9411/15)
Virksomhedsplan Stadsarkiv 2014.docx (dok.nr.9573/15)
Virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice - 8913-15_v1_Virksomhedsplan for Center for 
Bibliotek & Borgerservice(1).DOC (dok.nr.13659/15)
Virksomhedsplan SIK 80, 2014  (dok.nr.13666/15)
Virksomhedsplaner 2014 - Nordjyllands Kystmuseum.pdf (dok.nr.15939/15)
Virksomhedsplaner 2014 - Bannerslund  (dok.nr.15938/15)
Virksomhedsplan 2014 - Sæby fritidscenter (dok.nr.15937/15)
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Virksomhedsplane Arena Nord - Strategiplan 2014-2016_low.pdf (dok.nr.13754/15)
Virksomhedsplan 2014 - Iscenter Nord (dok.nr.16078/15)
Virksomhedsplan 2014 - Ålbæk Stadion (dok.nr.16701/15)
Virksomhedsplan Frederikshavn svømmehal  (dok.nr.17200/15)
Virksomhedsprofil 2015 Manegen  (dok.nr.17198/15)
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5. Samarbejde om den digitale hotline

Sagsfremstilling
Den kommunale Borgerservice er under forandring i disse år. Der stilles krav om 
digital selvbetjening og Digital Post. Nye kanaler som sociale medier bliver i 
stigende grad brugt og forventninger om straksafklaring af borgere og 
virksomheders henvendelser øges.

I Økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skulle ske 
en nærmere analyse og kvalificering af mulige modeller for konsolidering af 
telefonbetjening og eventuel etablering af tværgående kontaktcentre. Formålet var 
at etablere et beslutningsgrundlag vedrørende eventuelle fælles kontaktcentre 
forud for Økonomiaftalen for 2015
KL har fået udarbejdet analysen for at give et bud på, hvordan kommunerne kan 
arbejde med at effektivisere borgerbetjeningen og samtidig sikre en lokal 
økonomisk og kompetencemæssig bæredygtighed, så opgaven fortsat løses lokalt.
Med baggrund i analysen anbefaler KL, at kommunerne arbejder videre med en 
form for kontaktcenterløsning for derigennem at skabe en moderne og effektiv 
borgerbetjening.
 
Fastholdelse af kompetencer og ressourcer i kommunerne er afgørende for fortsat 
at kunne sikre en helhedsorienteret og personlig betjening, som borgerne fortsat 
har behov for.
Kommunaldirektørkredsen Nordjylland har den 16. september 2014 givet 
borgerservicecheferne i de nordjyske kommuner mandat til at undersøge, om der 
blandt de nordjyske kommuner kunne beskrives et eller flere forslag til et 
kontaktcentersamarbejde. 
 
Borgerservicecheferne har beskrevet 2 modeller, som kan være relevante for de 
nordjyske kommuner:
Model 1: De nordjyske kommuner indgår i Den digitale Hotline, som er et 
eksisterende virtuelt kontaktcentersamarbejde i Midtjylland.
Model 2: De nordjyske kommuner går sammen om at udvikle og drive et fælles 
virtuelt kontaktcentersamarbejde.
De to modeller er nærmere beskrevet i bilaget.
 
Opgaverne i begge modeller vil overvejende være hjælp og vejledning til digital 
selvbetjening, straksafklaring af spørgsmål om åbningstider, kommunale adresser 
og forvaltninger og information om kontaktmulighederne og henvisninger til SKAT, 
udbetaling Danmark og andre offentlige myndigheder. 
Et Kontaktcenter-samarbejde kan i dag ikke betjene og løse myndighedsopgaver 
på tværs af kommunale grænser på grund af lovgivningen. På sigt kan der 
inddrages flere opgaver. 
 
Kommunaldirektørkredsen Nordjylland har den 6. december 2014 tilsluttet sig, at 
de nordjyske kommuner arbejder videre på at indgå i det midtjyske samarbejde om 
Den digitale Hotline (model 1). 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3645
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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I det midtjyske samarbejde om Den digitale Hotline deltager 19 kommuner samt 
Region Midt. De nordjyske kommuner indgår i repræsentantskabet og i 
styregruppen for Den digitale Hotline efter en opstartsperiode på 3 måneder. 

Som opslagsværk til brug for besvarelse af telefonhenvendelserne benyttes 
systemet SelvbetjeningNU. Frederikshavn Kommune benytter allerede nu dette 
system i forbindelse med hjælp og vejledning vedrørende digitalisering.
Erfaring fra det midtjyske samarbejde viser, at der er høj borgertilfredshed og kort 
ventetid. Desuden sikres effektivitet i opgaveløsningen, blandt andet ved korrekt 
bemanding ved telefonerne ud fra løbende målinger og justeringer. 
 
Den digitale Hotline har åbent i 60 timer om ugen og alle opkald vedrørende 
selvbetjening, NemID, Digital post og andre myndigheders selvbetjeningsløsninger, 
kanaliseres over til Den digitale Hotline.
 
Det midtjyske samarbejde har tilbudt, at de nordjyske kommuner, der ønsker at 
indgå i samarbejdet i de første 3 måneder, betaler for at være med i telefon 
samarbejdet. Herefter kan der etableres et samarbejde, hvor de ”nye” kommuner 
overgår til at finansiere deres medlemskab af hotlinen ved at levere 
medarbejderressourcer via virtuelle telefonvagter.  
 
Kommuner, der indgår i samarbejdet om Den digitale Hotline, betaler hver ca. 
0,168 kr. pr. indbygger pr. mdr. svarende til 2 kr. pr. indbygger pr. år. 

Såfremt Frederikshavn Kommune indgår i det midtjyske samarbejde, er udgiften 
estimeret til 30.471 kr. for de første 3 måneder af samarbejdet, hvor Frederikshavn 
kommune ikke deltager i vagtordningen. I denne periode opkvalificeres et team af 
medarbejdere, så de er parate til at deltage i de virtuelle telefonvagter derefter.  
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at
 

1. Frederikshavn Kommune indgår i samarbejdet med Den digitale Hotline i 
Midtjylland med opstart den 3. marts 2015

2. udgiften på 30.471 kr. afholdes af driftsbudgettet i Center for Bibliotek og 
Borgerservice

3. området følges tæt med hensyn til det opnåede servicemål

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendes.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)
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6. Orientering til udvalg

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

 månedens kulturarrangement

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

Bilag
Kultur- og Fritidsudvalgets arrangementskalender 2015 (dok.nr.9327/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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