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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 Frederikshavner Ordning, 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 Kultur- og 
Fritidsudvalget, 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)

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af beslutning på sidste møde genoptages punkt vedr. 
Frederikshavner Ordningen.
 
Administrationen fremlægger forslag til ændringer på mødet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BK
 Sbh: tasv
 Besl. komp: KFU
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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 11. marts 2015
Oplæg er drøftet og retning fremsendes i forslaget til Folkeoplysningsudvalgets 
kommentering på møde den 16. marts.
 

Bilag
Godkendt og underskrevet Frederikshavner Ordning pr 1. januar 2014 (dok.nr.17514/15)
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2. 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.
 
Supplerende sagsfremstilling
Jf. beslutning på mødet den 4. februar genoptages punktet.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2015
Udsættes.
 
Fraværende Bjarne Kvist (A) og Ole Rørbæk Jensen (A)

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 11. marts 2015
Vedtagelse af en kultur- og fritidspolitik udsættes indtil videre.

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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3. Godkendelse af skabelon til driftsaftale med selvejende 
institutioner

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har i dialog med de selvejende institutioner på 
halområdet udarbejdet en skabelon til driftsaftale, som skal danne grundlag for 
indgåelse af driftsaftaler mellem de enkelte selvejende haller og Frederikshavn 
Kommune.
 
Aftalen er udarbejdet på baggrund af dialogmøde den 10. december 2014 med 
formænd for de selvejende institutioners bestyrelser og deres halinspektører.
 
Udkast til skabelon har efterfølgende været sendt til kommentering blandt de 
respektive bestyrelser og der har været afholdt møder i februar 2015 for at få 
justeret skabelonen på baggrund af de faldne bemærkninger.
 
Skabelon til driftsaftalerne er udarbejdet med det formål, at sikre

a)    hallerne et langsigtet og stabilt grundlag samt skabe gode muligheder for at 
udvikle udbuddet af fritidsfaciliteter i Frederikshavn Kommune  

b)    borgere, foreninger og kommunale institutioner gode og lige vilkår for adgang 
til kommunens idrætshaller

c)    at, Frederikshavn Kommune i samarbejde med de selvejende institutioner kan 
indfri sin lokaleanvisningsforpligtelse i henhold til folkeoplysningsloven og i 
forhold til kommunale institutioner.    

 
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget

1. godkender skabelon til driftsaftale
2. giver Center for Kultur og Fritid bemyndigelse til at lave driftsaftaler med 

respektive selvejende institutioners bestyrelser

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
 
1.     Godkendt.

2.     Godkendt.

Bilag
Skabelon til driftsaftaler mellem selvejende institutioner og Frederikshavn Kommune (dok.nr.36324/15)
Oversigt over selvejende institutioner der laves driftsaftale med (dok.nr.42325/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18848
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 11. marts 2015 Side 8 af 15

4. Puljeansøgninger 1. Kvartal under Kultur- og 
Fritidsudvalget

Sagsfremstilling
Puljeansøgninger 1. kvartal under Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 8 ansøgninger om frie midler. Vedhæftet 
som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 1. kvartal 2015 (marts uddelingen).
 
Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildelingen af 
tilskud/underskudsgaranti.
 
Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2014 og 
uddeling i 2015.
Pr. ultimo februar 2015 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 
235.022 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i marts, juni, september og 
december måned 2015. 
 
A.    Nellemanns Have søger 10.000 kr. til afholdelse af Forårsfest i maj måned 

2015, 9300 Sæby.
 
B.    Nordjyllands kystmuseum og Egnsspilforeningen søger 10.000 kr. til 

afholdelse af Skagen Egnsspil 2015 med arbejdstitlen ”Slip damerne løs – 
Kvinderenes valgret 1915” i juni måned, 9990 Skagen.

 
C.    Frederikshavn Blackhawks Floorball Klub søger 31.250 kr. til afholdelse af 

Landsstævne for samtlige floorball klubber i Danmark, 9900 Frederikshavn.
 
D.    SIK 80 søger om 20.000 kr. til afholdelse af DM i ultraløb ”24timervedhavet” 

Det foregår på en ca. 2 km rundstrækning ved Paradisjorden i Sæby som 
gennemløbes af løberne i 24 timer i træk i maj måned, 9300 Sæby.

 
E.    Foreningen Ny Musik søger om en underskudsgaranti på 5.400 kr. til 

afholdelse af solo koncert med Mette Nielsen i Frederikshavn, 9900 
Frederikshavn.

F.    Sæby Jazzfestival – Turisthus Nord søger 25.000,- til støtte til afholdelse af 
Sæby Jazzfestival igen i år, 9300 Sæby.

 
G.    Unlimited Festival søger om 75.000 til støtte til afholdelse af en Musik Festival, 

9900 Frederiks-havn.
 
H.  Sportens Venner søger om 50.000,- til støtte til afholdelse af ”Rock i 
Frederikshavn” på  Knivholt,
      9900 Frederikshavn.     
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5990
 Forvaltning: BK
 Sbh: mrre
 Besl. komp: KFU
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Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
 
A. Godkendes med underskudsgaranti på 5.000 

B. Godkendes med underskudsgaranti på 5.000

C. Godkendes med underskudsgaranti på 15.000

D. Godkendes med underskudsgaranti på10.000

E. Afslag

F. Godkendes med underskudsgaranti på 5.000 

G. Godkendes med underskudsgaranti på 20.000

H. Godkendt med underskudsgaranti på 25.000

Bilag
Udbetalings oversigt fra Kultur- og fritidsudvalget frie puljemidler 2014-2015 (dok.nr.35673/15)
Puljeansøgninger 1. Kvartal under Kultur- og Fritidsudvalget (dok.nr.35777/15)
Unlimited Festival  (dok.nr.36815/15)
Budget for Surf´s Up 2013 og Unlimited Festival 2014 (dok.nr.37397/15)
Sportens Venner - Rock i Frederikshavn (dok.nr.39030/15)
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5. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende: 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
 Drøftet og tiltrådt.

Afbud: Frode Thule Jensen
 
Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 
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Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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6. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. 
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. 
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er 
sket en strukturændring, idet 10. klassecenter og Ungdomsskole her er 
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til 
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for 
år 2013.
 
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)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som 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
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 
efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Tages til efterretning.
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: KFU
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7. Orientering til udvalget

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

 månedens kulturarrangement

 henvendelse fra Jan Kierulf vedrørende ”cirkus vilkår”

 henvendelse fra ældresagen vedrørende udendørsarealer

 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
Tages til efterretning.
 

Bilag
Henvendelse fra Jan Kierulf vedr. Cirkus vilkår (dok.nr.35624/15)
Henvendelse fra ældresagen vedr. udendørsarealer (dok.nr.35627/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BK
 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

  



Bilag: 1.1. GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER
ORDNING PR 1 JANUAR 2014

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 11. marts 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 17514/15



Frederikshavner Ordningen
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Hvad er Frederikshavner Ordningen? 
Frederikshavner Ordningen har til formål at støtte det frivillige folkeoplysende forenings arbejde og 

fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et forpligt-

ende fællesskab, at fremme et aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og 

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at 

tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte og 

samfundsengagerende aktiviteter primært for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet 

deltagerbetaling.

Frederikshavner Ordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysnings lovens reg-

ler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Ordningen er dermed et supplerende administrati-

ons-  og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser.

Frederikshavner Ordningens regler og økonomi vedtages af Frederikshavn Byråd, og er kun gæl-

dende indenfor landets grænser.

Folkeoplysningsloven og Frederikshavner Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9845 9011

E-mail: tasv@frederikshavn.dk 
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Hvem kan få tilskud?

Frederikshavner Ordningen er gældende for 

foreninger, der er godkendt af Folkeoplysnings-

udvalget i Frederikshavn Kommune.

Foreninger, der opfylder kravene til en folke-

oplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, 

kan opnå tilskud fra den dato foreningen er 

godkendt som aktiv forening. 

Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, 

kan søge om godkendelse året rundt.  På 

kom  munes hjemmeside under Kultur og Fritid 

findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en 

folkeoplysende forening”.

Forudsætninger for at modtage 
tilskud
For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen 

opfylde følgende betingelser:

•  Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Fol-

keoplysningslovens bestemmelser

• Være demokratisk opbygget

•  Have vedtægter som indeholder oplysninger 

om:

 •  Foreningens formål

 •  Valg til bestyrelse og antal bestyrel-

sesmedlemmer

 •  Regnskabs- og formueforhold, her-

under valg af revisor

 • Foreningens hjemsted

 • Betingelser for medlemskab

 • Tegningsret for foreningen

 •  Procedure ved indtægtsændringer

•  Have en bestyrelse på minimum 2 personer, 

der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, an-

viste lokaler samt regnskab og dokumentation 

for virksomheden

•  Bygge på aktivt medlemskab og har mindst 5 

betalende medlemmer

•  Som udgangspunkt er åben for alle, som til-

slutter sig foreningens formål. 

•  Være hjemmehørende i Frederikshavn Kom-

mune

•  Have en virksomhed, der er almennyttig og 

kontinuerlig

•  Ansøgninger indsendes elektronisk på de til-

hørende blanketter. Blanketter kan rekvireres 

på kommunens hjemmeside

Herudover skal foreningens vedtægter indehol-

de en bestemmelse om, at et eventuelt over-

skud ved foreningens opløsning skal tilfalde 

Frederikshavn Kommune. Disse midler vil blive 

genfordelt til almennyttige formål i Frederiks-

havn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets 

anbefaling. 

Det er en forudsætning for udbetaling af til-

skud, at foreningen har et CVR nummer med 

tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. 

Det påhviler foreningerne at holde Center for 

Kultur og Fritid opdateret med ændringer i 

dis   se og ved vedtægtsændringer fremsendes ét 

eksemplar af reviderede vedtægter.

Generelt
Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fast-

sættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen 

af kommunens budget.

Taksterne er vejledende - bortset fra lokaletil-

skuddet samt de supplerende tilskud. Overhol-

delsen af den fastsatte budgetramme kan med-

føre, at folkeoplysningsudvalget må reducere 

de forventede tilskudsbeløb i regnskabsåret. 
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Begrænsninger
Følgende personer kan ikke være medlemmer af 

foreningens bestyrelse:

•  Medlemmer af bestyrelser i fonde, sel skaber, 

foreninger eller andre virksom heder, der ud-

lej er lokaler m.m. til foreningen eller kontrol-

lerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for 

samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger 

eller andre virksomheder, der udlejer lokaler 

m.m. til foreningen, eller som kontrollerer 

udleje af lokaler m.m. til foreningen.

•  Ejere af lokaler m.m., der udlejes til forenin-

gen.

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er at stille 

faciliteter til rådighed for børn og unge.

Modtagere af tilskud efter dette regelsæt skal 

til enhver tid kunne godtgøre, at de modtagne 

beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbej-

de. Konstateres der misbrug af ordningens 

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør 

af udbetaling og eventuelt tilbagebetaling af 

udbetalte tilskud. 

Frederikshavner Ordningen yder ikke tilskud til 

foreninger, hvis virksomhed er omfattet af an-

den lovgivning eller som er oprettet eller drevet 

kommercielt.

Børneattester
Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse 

med ansøgning om tilskud eller anvisning af 

lokaler afgive erklæring om, at foreningen ind-

henter børneattester, i det omfang foreningen 

ansætter eller beskæftiger personer, der som 

led i udførelsen af deres opgaver skal have di-

rekte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen kan hentes på Frederikshavn Kom-

munes hjemmeside under Kultur og Fritid.   
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Hvad kan foreningerne få støtte til?

Enhver forening, der tilbyder frivilligt folkeop-

lysende foreningsarbejde for børn og unge, 

har mulighed for at modtage kommunal støtte 

gen nem tre typer af tilskudsordninger:

1.   Aktivitetstilskud

2.  Lokaletilskud

3.  Supplerende tilskud

Du kan læse mere om de tre typer på de føl-

gende sider.

Aktivitetstilskud
Godkendte foreninger modtager tilskud på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer under 

25 år samt disse medlemmers aktivitetstimetal i 

ansøgningsperioden:

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 kontin-

gentbeløb” 

3.  Alene deltagelse i enkeltstående arrange-

menter samt kollektive medlemskaber er ikke 

omfattet af medlemsbegrebet 

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved 

beregningen af aktivitetstilskudet:

Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = 

antal x 1

Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2

Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 

år = antal x 8

Ved aktive, handicappede medlemmer forstås 

følgende: Medlemmer, hvis handicap medfø-

rer, at de ikke kan dyrke den samme aktivitet 

eller får det samme udbytte af aktiviteten, som 

øvrige aktive medlemmer.

Opgørelse af aktivitetstimetallet
Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:

•  Den årlige ordinære foreningstid (træning, 

kampe, social samvær osv.) opgøres på bag-

grund af gennemsnittet af de personer, der 

med aflæsning to gange indenfor kalender-

året med 6 måneders mellemrum, er aktive 

medlemmer 

•  Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stæv-

ner, weekendarrangementer osv.) opgøres 

konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe 

med antal faktiske medlemmer og timer

•  Ved lejre og lign. må timetallet maks. udgøre 

16 timer/døgn pr. person  

•  Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere 

aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet 

Folkeoplysningsudvalget kan foretage en grup-

peopdeling af aktiviteter og ændre medlems-

opdelingen for at opnå en anden differentie-

ring i tilskudsudbetalingen. 

Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til 
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foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af 

det beløb, som de tilskudsberettigede medlem-

mer (bortset fra handicappede medlemmer) i 

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling).

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den sam-

lede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede 

medlemmer til alle delaktiviteter i forenings-

regi, som er medtaget i aktivitetstimeberegnin-

gen for medlemmerne. 

Begrænsninger
Følgende foreningsmedlemmer er ikke tilskuds-

berettigede:

1.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er i kontingentrestance

2.  Aktive medlemmer, der på ansøgningstids-

punktet er fyldt 25 år

3. Passive medlemmer

Driftstilskud til 
paraplyorganisationer
Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms 

Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på 4 % 

af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstil-

skud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organi-

sationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning.

 
Lokaletilskud
Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og bereg-

nes i henhold til de bestemmelser, der fremgår 

af lov om støtte til folkeoplysning.

Det skal præciseres, at gebyrbetalinger ikke kan 

medtages ved ansøgning om lokaletilskud.

Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lo-

kaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke 

kan anvises. 

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégi-

vende arrangementer medregnes ikke, ligesom 

der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler 

(ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har 

adgang mod betaling.

Tilskud ydes som udgangspunkt med henholds-

vis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de 

øv rige godkendte driftsudgifter. Overstiger 

ud   gifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset 

fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre 

lokaler, inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 

75 % af de nævnte beløb pr. time (satser 

for 2011). Beløbene reguleres årligt med den 

procentsats, der anvendes ved regulering af 

statens generelle tilskud til kommuner. 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke 

til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor 

skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i 

grundlaget for beregning af lokaletilskud med 

60 %.

Foreningen skal årligt angive det faktiske time-

tal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages 

ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. 

Medlemsantallet skal opgøres to gange inden 

for samme kalenderår med 6 måneders mel-

lemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger 

danner grundlag for medlemstallet. Et medlem 

kan indgå i tilskudsberegningen med flere 

ak tiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet. 

Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 %, 

nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse deltageres andel af det 

samlede antal deltagere (ledere, trænere og 

bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i 

denne henseende som “ikke medlemmer” og 

medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). 

Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivi-

tetstimernes fordeling i lokalet.

Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter:

•  Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser 

(udendørsarealer)

 •  renter af prioritetsgæld, hvis låne-

provenuet anvendes til anlægsud-

gifter til det pågældende lokale, 

herunder haller og lejrpladser
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 •  skatter, afgifter og forsikringer ved-

rørende ejendommen

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

opvarmning, belysning, rengøring 

samt eventuelt fornødent tilsyn

•  Lejede lokaler, herunder haller samt lejrplad-

ser (udendørsarealer)

 • det aftalte lejebeløb

 •  udgifter til ordinær vedligeholdelse, 

der ifølge kontrakt påhviler lejeren,  

samt udgifter til opvarmning, be-

lysning, rengøring og eventuelt 

for nødent tilsyn

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret 

ansøgning yde lokaletilskud til:

1.  Egen hal, som foreningen ikke tidligere har 

modtaget lokaletilskud til

2.  Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser 

eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i 

for hold til udgifterne ved et eksisterende 

lejemål indebærer merudgifter for Frederiks-

havn Kommune

3.  Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundla-

get i haller, som indebærer merudgifter for 

Frederikshavn Kommune

4.  Samlede vedligeholdelsesarbejder over 

50.000 kr. pr. år. 

Gebyrbetaling for benyttelse af 
offentlige lokaler
Ved anvendelse af offentlige lokaler pålægges  

foreninger et gebyr. Gebyrordningen har til 

formål, at 

•  sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksi-

sterende faciliteter til fritidsformål

•  udjævne den økonomiske forskel ved anven-

delse af private og offentlige fritidsfaciliteter

•  sikre tilvejebringelsen af midler, der kan 

mindske Folkeoplysningsudvalgets budget-

midler på lokaletilskudsområdet samt 

nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede 

lokaler for de klubber og foreninger, der mod-

tager lokaletilskud.

Følgende faciliteter er omfattet af gebyrord-

ningen

• Offentlige svømme- og idrætshaller

• Kommunalt Iscenter

• Skolernes svømmesale

•  Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglo-

kaler og klasseværelser

• Kultur- og Borgerhuse

•  Kommunale lokaler, der er udlånt som klub-

lokaler

Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter 

fremgår af side 14 – Takster og puljer.

Opkrævning af gebyr
Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt på 

grundlag af det meddelte og faktiske udlån til 

•  kampe, turneringer, træningskampe, ordinær 

træning, enkeltarrangementer uden overnat-

ning mv. i pågældende skolesæson 

Arrangementer med overnatning opkræves 

særskilt.

Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslut-

ning om, at gebyrbetalingen kan modregnes 

i de driftstilskud, der udbetales i henhold til 

bestemmelserne i dette regelsæt.

Provenu ved gebyr 
Provenuet ved gebyrordningen anvendes så-

ledes:

•  Medfinansiering til opretholdelse af lokaletil-

skudsprocent på henholdsvis 60/75 %

•  Udbetaling af tilskud til energibesparende 

foranstaltninger 

•   Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse 

for indfrielse/omlægning af rentebærende 

lån i faciliteter, der anvendes til børne- og 

ungdomsarbejde

•  Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri 

samt ved om- og tilbygning af faciliteter, der 

anvendes til børne- og ungdomsarbejde

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete 

vurderinger, hvorledes provenuet skal fordeles. 
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Foreninger kan yderligere søge supplerende 

tilskud til:

• Uddannelse af ledere og instruktører

• Træner- og instruktørtilskud

• Transporttilskud

Uddannelse af ledere og instruk-
tører
For Frederikshavn Kommune er det afgørende, 

at foreninger kan tilbyde spændende og ved-

kommende aktiviteter for deres medlemmer, 

hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere 

og instruktører, der udvikler og uddanner sig 

kontinuerligt. 

Der ydes derfor tilskud på 80 % af kursusfor-

budne udgifter, fx kursusgebyrer, opholds-

udgifter samt transportudgifter med billigste 

offentlige transportmiddel, når kursets indhold 

tilstræber at uddanne ledere og instruktø-

rer. Tilskuddet kan kun søges til personer, der 

udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i 

foreningen. 

Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. 

8.000 kr., og fastsættes hvert år i forbindelse 

med vedtagelsen af driftsbudgettet.

Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af 

leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige 

tilskudsmuligheder er modregnet i den frem-

sendte ansøgning.

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt doku-

mentation for afholdte udgifter, fremsendes 

umiddelbart efter kursets afvikling og udbeta-

les løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts 

i det efterfølgende kalenderår. 

Træner- og instruktørtilskud
Frederikshavn Kommune ser det frivillige folke-

oplysende arbejde som en grundsten i vores 

kommune, men anerkender også at der er ud-

fordringer i foreningslivet med at fastholde og 

rekrutere trænere og instruktører.

Frederikshavner Ordningen giver derfor mulig-

hed for at yde tilskud til foreningers udgifter til 

aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet 

kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % 

af de tilskudsberettigede medlemmers kontin-

gentbetaling (egenbetaling). 

Der ydes kun tilskud til følgende udgifter:

•  løn- og kørselsudgifter honoreres med tilskud 

på 40 %

•  gaver/gavekort/mundering honoreres med 

tilskud på 80% på max. udgiftsloft 3.000 kr. 

(ulønnet trænere/instruktøre).

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år 

ud gør mere end 10% af foreningen som helhed, 

nedsættes træner- og instruktørtilskuddet for-

Supplerende tilskud



12

holdsmæssigt, svarende til disse medlemmers 

andel af det samlede antal medlemmer.
Transporttilskud
Frederikshaver Ordningen giver mulighed for at 

yde tilskud til foreninger til afholdte forenings-

etableret transportudgifter inden for landets 

grænser til træning, træningslejre, turnerings-

kampe, stævner og lejre.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % 

af de tilskudsberettigede transportudgifter. 

Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede:

1.  Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport 

til kampafvikling m.v.

2.  Særskilte afholdte transportudgifter til træ-

nere/instruktører og ledere

3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse

4.  Afholdte transportudgifter til enkeltpersoner 

ved deltagelse i træning og lignende. 

Såfremt foreningens medlemmer over 25 år ud-

gør mere end 10 % af foreningen som helhed, 

nedsættes transporttilskuddet forholdsmæs-

sigt, svarende til disse medlemmers andel af 

det samlede antal medlemmer.
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Tilskud udbetales på grundlag af ansøgning på 

godkendte blanketter, der fremsendes til:

Center for Kultur og Fritid

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

tasv@frederikshavn.dk

Ansøgningen udarbejdes på baggrund af for-

eningens regnskab for foregående regnskabsår.  

Ansøgningsfrist er senest den 1. marts, for 

tilskudsperioden 1/1 – 31/12.

Center for Kultur og Fritid udbetaler det ende-

lige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. 

I januar måned udbetales et a conto beløb, 

som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto 

beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplys-

ningsudvalget.

Nye godkendte foreninger får udbetalt et 

”års værk” som engangsudbetaling fra den 

dato, foreningen er godkendt som aktiv for-

ening.  

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i 

dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret  

fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folke-

oplysningsudvalget. Regnskabet skal være 

underskrevet af samtlige medlemmer af be-

styrelsen. 

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal 

være udspecificeret i årsregnskabet, og der 

skal så ledes ikke medsendes dokumentation 

herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra 

Center for Kultur og Fritid, kunne forelægge 

dokumen tation for udgifterne.

Endvidere skal foreningen, på opfordring, 

kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivi-

tetsoversigt og dokumentation for timerne i 

lokalet/lokalerne.

Krav til revision 

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.

Regnskaber for foreninger, der modtager et 

årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller 

derover via bestemmelserne i dette regelsæt, 

skal revideres af registreret eller statsautorise-

ret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud (300.000 

kr. og derover) skal ske efter reglerne i 

§ 29 i folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Revision af regnskab for mindre tilskud (under 

300.000 kr.) skal ske efter reglerne i § 29 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.

Administration
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GEBYRBETALING jvf. § 8.
Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med efterfølgende takster (2012):

Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller                                60 kr. pr. time

Svømmesale, sportsaulaer     30 kr. pr. time

Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum    30 kr. pr. time

Gymnastiksale og faglokaler     20 kr. pr. time

Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv.  15 kr. pr. time

Ved lokaler, der er udlånt til klublokaler, fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 

kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt ”regler for leje af lokaler til overnatning”.

Priserne følger den årlige prisregulering udmeldt af KL og følger byrådsperioden.

Anlægspuljen:
Foreninger kan søge anlægspuljen om tilskud til renovering og ombygning (se regelsæt). Ansøg-

ningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget- herunder egenbetaling, værdi 

af eget arbejde og om der er søgt andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. september.

Initiativpuljen:
Foreninger kan søge Initiativpuljen om tilskud til nye initiativer (se regelsæt). Ansøgningen skal 

indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og om der er søgt andre ste-

der. Initiativpuljen kan søges hele året. 

Takster og puljer 
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Ikrafttræden og ophævelse

•  “Frederikshavner Ordningen” træder i kraft 1. januar 2014.
•   “Frederikshavner Ordningen” kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders 

varsel  til den 1. januar

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd, den 29. maj 2013

Lars Møller Mikael Jentsch
Borgmester Kommunaldirektør



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Mødedato: 11. marts 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
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UDKAST - Kultur- og Fritidspolitik 2015 Frederikshavn Kommune Dato: 14. januar 2015 

Udvalgsformandens forord 

 

Det righoldige kultur- og fritidsliv i Frederikshavn Kommune er en af grundpillerne i 

kommunens målsætning om at være et godt sted at leve og besøge. Derfor er det 

væsentligt, at vi løbende og i samarbejde med alle parter og aktører i kultur- og 

fritidslivet understøtter og udvikler området til fælles gavn og glæde. Det gør vi blandt 

andet ved, at vi politisk sætter en retning for området i denne Kultur- og Fritidspolitik. 

 

Politikken skal danne grundlag for en ensartet tilgang til området og skal afspejle 

kommunens ambitioner for området. Den skal være tydelig og rummelig, så der er 

mulighed for at arbejde med fælles indsatser på udvalgte områder. Og mulighed for at 

iværksætte indsatser i hver enkelt forening eller fællesskab. Med andre ord skal 

politikken kunne omsættes til praksis ude hos aktørerne, for at den bliver til virkelighed.  

 

Politikken udtrykker, hvad kommunen står for, hvad vi vil kendes for, og hvad vi politisk 

bestræber os på i arbejdet med kultur og fritid i Frederikshavn Kommune. Det er nu op 

til jer som aktører i vores kommunes kultur- og fritidsliv at give politikken liv. 

 

Mogens Brag – (V) 

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 

 

 

I Frederikshavn Kommune er vi optaget af, i tæt samspil med kultur- og fritidsområdets 

aktører - store som små, kommunale som private - at skabe grundlag for at udvikle det 

samlede kultur- og fritidsområde til gavn og glæde for kommunens nuværende og 

kommende borgere. 

 

Kultur- og fritidsaktiviteter er grundlæggende elementer i at sikre et godt liv og bidrager 

til, at vores borgere kan udvikle sig og opleve at være en del af et forpligtende 

fællesskab. Kultur- og fritidslivet er en væsentlig del af det hele menneske, og kultur- 

og fritidsområdet er måske den kommunale opgave, der har den mest lystbetonede 

indgangsvinkel til borgerne og deres liv.  

 

Kultur- og fritidsområdet er et bredt favnende område, der på én gang rummer stor 

forskellighed og mange ligheder. I Frederikshavn Kommune er vi bevidst om denne 

dualitet. Der er mange vigtige berøringsflader mellem kultur og fritid i form af frivillighed, 

ildsjæle, fælles oplevelser, lokalt engagement og samvær. Forskellen ligger måske 

mest i formålet med områdernes aktiviteter.  

 

Kultur og kunst har ofte et eksistentielt og æstetisk sigte, hvor der bliver sat 

spørgsmålstegn ved den måde, vi lever vores liv. Kunst og kultur bibringer os på den 

måde en forstyrrelse. Forstyrrelsen bliver igennem refleksion og handlinger til en kilde 

til forandring i samspillet mellem individ og fællesskab.  

 

Sagsnummer: 14/962 

Dok. nr.: 4800/15  

Forfatter: 

Dorthe Sevelsted Iversen 

 

Emne: 

Kultur- og fritidspolitik 
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Fritidsområdets aktiviteter har som oftest et udgangspunkt, der søger mod den gode 

oplevelse, fællesskab, kontinuitet, uddannelse og dannelse på et generelt niveau. 

Fritidsområdet rummer mange af de traditionelle foreningstyper, hvor den udøvede 

aktivitet handler om dygtiggørelse indenfor emnet, socialt samvær samt uddannelse i 

demokratiske traditioner og metoder.  

 

Vi skal arbejde for at udvikle både kultur- og fritidsområdet indenfor de givne rammer 

bedst muligt, så vi understøtter det samlede mål om at skabe en kommune, der er god 

at leve i og god at besøge. En kommune, der kan skabe udvikling og vækst i sine 

vækstspor, og en kommune, der understøtter sine borgere i at udvikle og udnytte deres 

fulde potentiale, hvor den enkelte aktør spiller en rolle og vælger egne indsatsområder. 

 

For at holde dette spor, består Kultur- og Fritidspolitikken af 5 centrale pejlemærker 

som skal sikre, at vi bevæger os i den ønskede retning. En retning hvor vi er nysgerrige 

på den enkeltes potentiale, og hvor vi arbejder for at skabe et grundlag for at enhver 

borger kan opnå trivsel, sundhed, udvikling og læring – en retning hvor kultur- og 

fritidsområdet er med til at skabe en baggrund på hvilken, vores borgere kan opleve 

mening i livet. 
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Kultur- og Fritidspolitikkens fem pejlemærker 

 

IDENTITET 

Identitet handler om at vide, hvem man er, og hvem man stræber efter at være og blive 

- som individ og som fællesskab. At have en fælles identitet skaber sammenhold og 

tilknytning – at have en egen identitet giver robusthed og indre styrke.  

 

Vi udvikler vores identitet ved at spejle os i hinanden og ved at lade os forstyrre af 

hinanden. Spejling og forstyrrelser kan styrke og udvikle egen identitet og dannelse hos 

både individ og fællesskab. 

 

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd og er sammen med sociale fællesskaber og 

eget ståsted væsentlige elementer i skabelsen af vores identitet som både individ og 

forening.  

 

 Dannelse knytter sig til udvidelsen af vores selvopfattelse og selvbevidsthed 

ligesom den knytter sig til vores opfattelse af egen betydning i fællesskabet – 

stor eller lille.  

 

 Uddannelse knytter sig til at opnå og møde ny viden om os selv, om verden 

omkring os, og alt det derimellem. Uddannelse sker både i formelle og 

uformelle rammer. 

 

 Sociale fællesskaber er grundlaget for, at vi kan udvikle os. Fællesskabet er 

vores spejl og fællesskabet er vores møde med andre. På baggrund af 

fællesskaber kan vi differentiere os fra mængden og udvide den fælles 

forståelse af, hvad fællesskabet er og kan rumme. 

 

 Eget ståsted er den baggrund, man tilbyder fællesskabet noget på. 

Bevidstheden om, hvem man er, og hvad man vil, skaber og styrker 

mulighederne for at påvirke egen og andres liv og udvikling. 

 

 

 

POTENTIALE 

Potentialet er den del af os, der endnu ikke er blevet udviklet og udforsket. Alle har et 

potentiale, som endnu ikke er blevet udforsket, og vi ønsker at støtte op om individer og 

fællesskaber, der ønsker at opsøge, afsøge og udvikle deres potentiale 

 

Potentialet er ikke knyttet til bestemte typer af intelligenser eller aktiviteter. Det handler 

om evner, talenter og kompetencer, der kan udvikle sig i forskellige retninger og på 

forskellige niveauer. 

 

Det er væsentligt at understøtte udviklingen af potentialerne ved at skabe rammer og 

rammer og miljøer for kultur- og fritidslivet, som tilgodeser denne udvikling for såvel det 

enkelte individ som i fællesskabet.  
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Potentiale handler også om at være nysgerrig og rummelig. Så længe vi udvikler os 

individuelt, bidrager vi samtidig til det fællesskab, vi er en del af.  

 

 Udfordringen handler om at stille krav til os selv og vores omgivelser og 

udfordre hinanden til at opsøge nye mål i respekt og anerkendelse af 

hinandens talenter og muligheder. 

 

 Udvikling er fundamentalt i forhold til, at vi som mennesker rykker os ud over 

vores grænser. Udvikling handler om at skabe grundlag for kreativitet og 

nytænkning, som styrker vores potentiale. 

 

 Rammer og miljøer for kultur- og fritidsaktiviteter skal være indrettede, så de 

kan sikre innovation og kreativitet. Rammerne skal sikre udvikling af talent på 

alle niveauer og give alle mulighed for at realisere deres potentiale på 

individniveau og i fællesskaber. 

 

 

 

AKTIVE LOKALSAMFUND 

Aktive lokalsamfund skaber grobund for fællesskaber, hvor man styrker hinanden, og 

sammen skaber attraktive rammer og miljøer for vores liv.  

 

At være en del af et godt og velfungerende lokalsamfund giver tryghed og skaber plads 

til udvikling i både små og store sammenhænge for individer og fællesskaber.  

 

Vi definerer lokalsamfundet bredt, så det både kan forstås som det ganske nære 

naboskab på en enkelt vej, over kommunen som et samlet lokalsamfund, og alle 

størrelser derimellem. Lokalsamfundet er defineret af sin sammenhængskraft og sit 

fællesskab om en aktivitet eller en identitet og ikke nødvendigvis som et geografisk 

område. 

 

 Sammenhold er den væsentligste enkeltfaktor i et lokalsamfund uanset, 

hvordan det defineres. Det er at hjælpe og støtte hinanden og give plads til 

forskellighed. Vi skal inddrage hinanden og udnytte de kompetencer, som vi 

hver især besidder.  

 

 Fællesskabsfølelse er vigtigt for at føle sig værdsat som menneske. At være 

en del af et mangfoldigt og alsidigt fællesskab skaber både glæde og 

livskvalitet for den enkelte og styrker derigennem oplevelsen af fællesskabet. 

Fællesskabsfølelse er baseret på accept og respekt for hinanden.  

 

 Frivillighed er værdifulde kræfter, som styrker og udvikler vores lokalsamfund 

og aktiviteterne i det, fordi de frivillige finder det meningsfuldt og 

betydningsfuldt for dem selv og for andre. Vi skal fastholde det nuværende 

engagement og tiltrække potentielle nye kræfter til at styrke aktiviteter, 

arrangementer og events lokalt.  
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 Tilstedeværelse er blandt andet drøftelserne af, hvilke aktiviteter, der skal 

være tilgængelige, hvor. Det handler også om, at vi skal være tilgængelige 

overfor hinanden, så det bliver muligt at finde hjælp, rådgivning og sparring til 

at overkomme udfordringer og finde frem til løsninger. 

 

 

SAMMENHÆNG 

Sammenhæng er et udtryk for, at vi nok kan selv – men vi kan ikke alt alene. Det er 

væsentligt, at vi involverer os med hinanden og ser på Verden fra flere vinkler. 

Derigennem oplever vi, at vi er fælles om mere end først antaget. 

 

Vi skal søge sammenhænge mellem forskellige områder. Sammenhæng i et børneliv 

handler fx ikke kun om institutioner og skoler, men også om aktiviteter og muligheder 

uden for disse rum. Kulturens og fritidslivets aktiviteter kan være med til at skabe andre 

sammenhænge end de traditionelle, og de, der ligger lige til højrebenet.  

 

Sammenhæng kan være fællesskaber mellem beslægtede aktiviteter eller lokaliteter. 

Det kan også være fællesskaber mellem modsætninger, der viser sig at have et fælles 

mål. 

 

Sammenhæng handler også om, at fordele ressourcerne fornuftigt. At planlægge og 

placere aktivitetsmuligheder og arrangementer, så flest muligt får mulighed for at 

opleve, hvad kultur- og fritidsområdet kan tilbyde i kommunen. 

 

 Synergieffekt er den merværdi, der opstår, når vi tænker i sammenhænge og 

forsøger at optimere og udnytte potentialet i en lokalitet eller en aktivitet, så vi 

får mere, end vi først troede, vi kunne opnå. 

 

 Samskabelse er den innovation vi gennemfører i fællesskaber, nye såvel som 

gamle, for at opnå den bedst mulige potentialeudnyttelse. Samskabelsen er 

det, vi er enige om at have et fælles ansvar for at få det bedste ud af. 

 

 Samtænkning er den del af sammenhængene, der handler om at finde 

fællesskaberne og bygge fælles enheder op omkring det, vi er enige om, i 

stedet for at skabe afstand på baggrund af det, vi er i modsætning om. 

Samtænkning kan ske på såvel fysisk som idemæssigt grundlag. 

 

 

 

BÆREDYGTIGHED 

Bæredygtighed er et af de mest vidtfavnende og anvendte begreber i samtiden. Også 

kultur- og fritidsområdet skal og kan arbejde med bæredygtighed. 

 

Bæredygtighed er et udtryk for, at en aktivitet, en lokalitet eller et arrangement over tid 

skal kunne hvile i sig selv og måske med tiden kunne bidrage med et overskud til sine 

omgivelser.  

 



 

 

 

 

 

 

Side6/6 
Bæredygtighed fordrer vedholdende innovation og nytænkning, ligesom det fordrer 

viden om eksisterende og historiske forhold. Bæredygtighed er at lære af sin samtid og 

fortid til gavn for fremtiden. 

 

Bæredygtighed kan knytte sig til stort set alle forhold – energi, økonomi, 

fællesskabsfølelse og potentialeudnyttelse er bare eksempler. 

 

 Fleksibilitet er en væsentlig faktor indenfor bæredygtighed. Fleksible 

løsninger, der kan bruges til mere end én ting, er ressourcebesparende i 

mange sammenhænge. Fleksibiliteten skal overvejes i forhold til formålet, så 

fleksibiliteten ikke bliver ensbetydende med middelmådighed. 

 

 Digitale løsninger og hjælpemidler kan være med til at understøtte 

bæredygtighed ved at udvide tilgængeligheden i tid og sted uden at øge 

ressourceforbruget. Når vi vælger digitale løsninger, skal vi overveje dem i 

forhold til de sociale og personlige fordele, der kan være ved analoge 

løsninger. 

 

 Robusthed handler om at styrke hinanden og blive klædt på til at klare de 

udfordringer, der viser sig. Robuste løsninger er ofte bæredygtige løsninger, 

der holder i en vis tid sat i forhold til løsningens formål. 
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Driftsaftale  

mellem  

den selvejende institution xxx  

og  

Frederikshavn Kommune 
Gældende fra  
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1.0 Formål 
1.1 Med det formål at sikre hallen/centeret et langsigtet og stabilt grundlag samt skabe gode 

muligheder for udvikling af udbudte fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune, indgås følgende 

driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og den selvejende institution xxx  

 

Driftsaftalen skal sikre borgere, foreninger og skoler gode og lige vilkår for adgang til kommunens 

idrætshaller samt sikre hallens/centerets drift og udvikling så den kan understøtte og bidrage som 

medspiller i forhold til indsatsområder på fritids- og folkeoplysningsområdet i Frederikshavn 

Kommune. 

 

Driftsaftalen skal endvidere sikre, at Frederikshavn Kommune i samarbejde med de selvejende 

institutioner kan indfri sin lokaleanvisningsforpligtigelse over for godkendte folkeoplysende 

foreninger.  

2.0 Generelle bestemmelser 
2.1 Driftsaftalen fastsætter, at det er hallens bestyrelse og ledelse der lokalt fastlægger alle 

forhold vedrørende drift, dog under hensyntagen til de i denne driftsaftale aftalte og anførte 

betingelser. 

 

2.2 Frederikshavn Kommune yder et årligt driftstilskud til den selvejende institutions drift af 

idrætsfaciliteter, som fastsættes ud fra det til en hver tid gældende kommunale budget.  

 

2.3 Frederikshavn Kommune yder ikke driftstilskud til cafeteriadrift, salg af 

overnatningsmuligheder eller andre kommercielle aktiviteter. 

 

2.4 Den selvejende institution skal til enhver tid overholde gældende politikker, som 

Frederikshavn Kommune har på Kultur-; Fritids- og Folkeoplysningsområdet, således at der samlet 

set skabes helhed og dynamik på området. Frederikshavn Kommune sikre at de gældende 

politikker til en hver tid er tilgængelige på kommunens hjemmeside.   
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2.5 Den selvejende institution er ansvarlig for at indhente straffeattest og børneattest på samtlige 

ansatte i hallen/centeret. Centeret forpligter sig også til at tegne alle lovpligtige forsikringer som 

arbejdsgiver og ejendomsejer og sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold efter gældende 

overenskomst.   

 

2.6 Den selvejende institution er ansvarlig for at implementere og overholde de 

beredskabsmæssige forskrifter udarbejdet i Frederikshavn Kommunes Beredskabsplan. 

Hallen/centeret kan søge rådgivning og vejledning hos Frederikshavn Kommune i forbindelse med 

akut opståede situationer, hvor Beredskabsplanen træder i kraft. 

 

2.7 Den selvejende institution skal årligt udarbejde en virksomhedsplan, der fremsendes til Kultur- 

og Fritidsudvalget inden den 1. maj hvert år. Skabelon til Virksomhedsplan findes på Frederikshavn 

Kommunens hjemmeside. Virksomhedsplanen skal være tilgængelig på både hallens/centerets og 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

 

 

3.0 Drift og vedligehold 
3.1 Aftalen omfatter de af den selvejende instruktions ejede bygninger, hvor der udlejes lokaler til 

idræts- og foreningsaktiviteter for skoler, institutioner og folkeoplysende foreninger.   

 

3.2 Den selvejende institution forpligtiger sig til at drive de omhandlede lokaler så billigt som 

muligt for at sikre et rimeligt serviceniveau overfor brugerne, herunder en vedligeholdelses- og 

renoveringsstandard der sikrer, at faciliteterne til enhver tid er velfungerende og umiddelbart 

tilgængelige for brugerne. 

 

3.3 Mod det årlige kommunale driftstilskud, forpligter den selvejende institution sig til at stille 

hallen og de heri tilknyttede faciliteter til rådighed for udlejning til skoler og institutioner samt for 

foreninger og klubber, der er omfattet af Folkeoplysningsloven.  

 

3.4 Den selvejende institution sikrer, at det faste standard materiel er til rådighed og vedligeholdt 

efter forskrifterne. Hallen/centeret er ikke forpligtiget til at anskaffe og vedligeholde særlige 

redskaber eller rekvisitter, der er nødvendige for at opretholde brugernes aktivitet. 
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3.5 Den selvejende institution forpligter sig til at udarbejde en 5-årig vedligeholdelsesplan, som 

løbende holdes ajour. Vedligeholdelsesplanen fremsendes til orientering samtidig med regnskabet 

og skal indeholde en plan for de fremtidige større vedligeholdelsesopgaver og økonomien herfor.  

 

3.6 Den selvejende institution står for renoveringsarbejde og vedligeholdelse af centeret. For at 

sikre en smidig og langsigtet drift skal budget og regnskab tage højde for den langsigtede 

planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Afholdelse af udgifter til den langsigtede 

vedligeholdelsesplan påhviler den selvejende institution, indenfor den samlede økonomiske 

ramme. 

 

4.0 Adgang til idrætsfaciliteterne 
4.1 Den selvejende institution stiller sine faciliteter til rådighed for skoler, institutioner og 

folkeoplysende foreninger i perioden 1. august -1. juli på hverdage i tidsrummet 08.00-22.00 eller 

efter behov.   

 
I weekender, helligdage og i ferieperioder, kan den selvejende institution stille sine faciliteter til 

rådighed for træning, stævner og turneringer efter aftale mellem forening og den selvejende 

institution. 

 

4.2 Den selvejende institution fastlægger selv ferie- og lukkeperioder og orientere om disse til 

brugerne samt Center for Kultur og Fritid.   

 

4.3 Der kan efter aftale mellem den selvejende institution og Center for Kultur og Fritid foretages 

ændringer i den ugentlige åbningstid jf. afsnit 4.1 uden at det ændrer ved driftsaftalen.    

   

4.4 Den selvejende institution fordeler de hal- og lokaletimer, som Frederikshavn Kommune råder 

over, efter nærmere aftale med foreningerne, skoler og institutioner. Den selvejende institution 

sikrer at brugerne har adgang til lokaler, materialer og relevante omklædningsfaciliteter i 

lejeperioden. 

 

4.5 Den selvejende institution kan fastsætte lokale retningslinjer for brugernes anvendelse af 

lokalerne, der sikre at brugerne efterlader lokalerne i en stand, der sikrer, at de til en hverv tid 
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fremstår rene, attraktive og umiddelbart tilgængelige for de øvrige brugere. Den selvejende 

institution kan i gentagne tilfælde af misligholdelse af nævnte retningslinjer og ved gentagne 

manglende betaling af lokaleleje, inddrage folkeoplysende foreningers brug af lokalet efter aftale 

med Center for Kultur og Fritid.  

  

4.6 Opstår der tvister i forbindelse med lokalefordelingen blandt de folkeoplysende foreninger 

forsøges disse løst mellem ledelse af den selvejende institution og de enkelte foreningen inden de 

indbringes for Folkeoplysningsudvalget, som er myndighed på området.  

 

4.7 Den selvejende institution kan aflyse op til 10 % af en forenings samlede bookninger, som 

følge af større arrangementer, der er arrangeret af eller i samarbejde med den selvejende 

institution. Den selvejende institution sikre at foreningen får en rimelig tidsvarsel inden aflysning 

og forsøger i alle tilfælde at anvise et andet tidspunkt for foreningens aktivitet. 

 

4.8 Den selvejende institution sørger for at foreninger, skoler og institutioner og øvrige brugere 

oplever et rimeligt serviceniveau og en vedligeholdelsesstandard, der sikrer, at hallen/centeret til 

enhver tid fremstår attraktiv, velfungerende og tilgængelig for brugerne.  

 

4.9 Den selvejende institution sikrer at godkendte folkeoplysende foreninger, skoler og 

institutioner har mulighed for at leje omklædningsrum i forbindelse med idrætsaktiviteter, der 

ikke kræver brug af idendørs-faciliteter.   

5.0 Budget og regnskab 
5.1 Den selvejende institution orienterer Frederikshavn Kommune om sit årlige budget ved at 

sende et eksemplar til Kultur- og Fritidsudvalget umiddelbart efter, at det er godkendt af 

bestyrelsen, dog senest den 1. februar. 

 

5.2 Frederikshavn Kommune fremsender seneste den 1. december mail til den selvejende 

institution, hvori der oplyses om det politisk vedtagne driftstilskud for det kommende år.   
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5.3 Den selvejende institution er forpligtet til at foretage løbende budgetopfølgning og skal kunne 

afgive økonomirapporteringer på anmodning fra Frederikshavn Kommune. 

 

5.4 Den selvejende institutions bestyrelse udarbejder hvert år regnskab i form af en årsrapport. 

Denne fremsendes sammen med revisionsprotokol senest den 1. maj til godkendelse i Kultur- og 

Fritidsudvalget.   

 

5.5 Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller et registeret revisorfirma inden det 

fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget. 

 

5.6 Det skal af årsrapporten fremgå, at det udbetalte kommunale driftstilskud ikke anvendes til 

kommercielle aktiviteter, cafeteriadrift eller salg af overnatningspladser.  

 

6.0 Kontrakter og låneoptagelse 
6.1 Den selvejende institution kan ikke uden forudgående samtykke fra det politiske udvalg, hvor 

under folkeoplysningsloven og ansvaret for den kommunale lokaleanvisning ligger:  

- afhænde ejendommen 

- pantsætte ejendommen 

- optage eller overtage lån (heller ikke ved mellemregninger med andre institutioner) 

- påbegynde foretagender, der skal finansieres ved lån, inden det politiske udvalg, hvor 

under folkeoplysningsloven og ansvaret for den kommunale lokaleanvisning ligger har 

godkendt lånefinansieringen.  

- forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti 

- indgå aftale om ændringer af vilkår i eventuelle eksisterende garantiforpligtelser 

 

6.2 Ved udløb af eksisterende lån, hvor det kommunale driftstilskud har bidraget til at finansiere 

lånets renter og afdrag, vil der ske en automatisk nedskrivning. Nedskrivningen af driftstilskuddet 

modsvarer den kommunale driftstilskudsandel af det samlede låns størrelse. 

 

6.3 Forinden udløb af lån og nedskrivning af det kommunale driftstilskud skal der være en dialog 

mellem den selvejende institution og forvaltningen for at sikre den fortsatte drift.  
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7.0 Mangler 
7.1 Ved væsentlige mangler kan aftalen opsiges uden varsel. Ved væsentlige mangler forstås: 

- gentagne gange misligholdelse af driftsaftalen 

- manglende indlevering af budget og regnskab til den anførte tid 

- det viser sig uansvarligt at anvende de lejede faciliteter, redskaber m.v. på grund af 

manglende vedligeholdelse   

8.0 Uoverensstemmelser 
8.1 Såfremt der opstår uenighed om fortolkning af aftalen, forsøges uoverensstemmelsen løst 

administrativt mellem parterne. Kan der ikke opnås enighed er begge parter berettiget til at kræve 

driftsaftalen genforhandlet eller opsagt med 9 måneders varsel.  

9.0 Ikrafttræden og ophør 
9.1 Aftalen træder i kraft den 
 

9.2 Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne med 9 måneders varsel. 
 

9.3 Ændringer i aftalen kan ske efter forhandlinger mellem parterne. 
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 



Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Tel. 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk
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FORORD 
 
Vi har i de seneste år set en opblomstring af flere nye danske socialøkonomiske 
virksomheder. Det er en spændende udvikling, der kan medvirke til at skabe 
positive samfundsmæssige forandringer i Danmark.  
 
Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et 
Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre 
nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse, 
at mange danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig for-
skel i forhold til at realisere netop dette mål.  
 
Det gør de for eksempel, når en cateringvirksomhed skaber et arbejdsfællesskab 
for indvandrerkvinder, der hidtil ikke har kunnet finde fodfæste på det danske 
arbejdsmarked på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sår-
barhed. Eller når biavl og honningproduktion skaber fleksibel beskæftigelse for 
udsatte personer og dermed giver dem ”en plads i samfundet”.  
 
Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrie-
rer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og 
hvad vi kan gøre for at overkomme disse barrierer. Der skal lyde en stor tak til 
alle udvalgets medlemmer for deres dedikerede og kompetente indsats i ud-
valgsarbejdet.  
 
Udvalgets analyser viser, at det på ingen måde er let at drive en socialøkonomisk 
virksomhed, der både skal levere samfundsnyttige og forretningsmæssige resul-
tater. Derfor er det heller ikke holdbart, at socialøkonomiske iværksættere, som 
tingene ser ud i dag, skal kæmpe med ekstra barrierer, blot fordi de er social-
økonomiske.     
 
Det er vores klare overbevisning, at det bør være lettere og mere attraktivt at 
starte og drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Med dette udspil ta-
ger vi fat i de vigtigste af de udfordringer, udvalget har identificeret. På denne 
måde håber vi, at kunne give sektoren et vigtigt skub i den rigtige retning.  
Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksom-
heder og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virk-
somheder. Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed 
mod, hvordan vi kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for 
at skabe nye samfundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige 
aktører på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder. 
 

 

Manu Sareen    
 
Minister for børn, ligestilling,  
integration og sociale forhold  

Mette Frederiksen 

Beskæftigelsesminister 
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SAMMENFATNING 
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige ar-
bejdsmarked. Derfor styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So-
ciale Forhold og Beskæftigelsesministeriet nu indsatsen for at gøre det lettere og 
mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på 
markedsvilkår i Danmark. Den styrkede indsats følger op på anbefalinger fra 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
 
”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål 
gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” 1 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomhe-
der, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social foran-
dring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støtte-
de projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige 
metoder til at opnå denne forandring.  
 
Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør socialøko-
nomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæs-
sige problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de arbejdspladser og bi-
drager positivt til samfundsøkonomien. 
  
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Mange social-
økonomiske virksomheder gør en stor indsats for at opkvalificere og inkludere 
personer fra en udsat målgruppe og bidrager herigennem til, at flere får fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet, en plads i samfundet og derigennem et mere værdigt 
liv. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
der står i vejen for, at danske socialøkonomiske virksomheder kan udnytte deres 
fulde potentiale. Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første 
skridt i forhold til at nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæk-
sten af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 
 
 

 

 

 

1 Definition af socialøkonomiske virksomheder, Anbefalingsrapport, Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 
september 2013. 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale 
om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Derfor ned-
satte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget 
har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark og givet anbefalinger til, hvorledes disse udfor-
dringer bedst imødekommes.  
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OVERSIGT OVER INITIATIVERNE	  
 
Bedre rammer, vejledning og sam- dokumentere deres arbejde samt de resulta-

arbejde ter, de skaber.  

  
Vækstcenter for socialøkonomiske Klar identitet og regulering  
virksomheder  
Der etableres et vækstcenter, der skal samle Registreringsordning for socialøko-
og formidle viden, styrke samarbejdet på nomiske virksomheder 
feltet og fungere som én indgang til hjælp og Der introduceres en særlig registreringsord-

vejledning for socialøkonomiske virksomhe- ning for socialøkonomiske virksomheder, som 

der og potentielle samarbejdspartnere.. skal bidrage til at definere, legitimere og 

Vækstcentret får desuden en hjemmeside, regulere sektoren. 
som skal give adgang til information og vej-  
ledning.  Undersøgelse af muligheden for at 
 lempe rimelighedskravet 
Råd for Socialøkonomiske Virksomhe- Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddra-

der  gelse af arbejdsmarkedets parter, som under-

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder søger muligheden for at fravige rimeligheds-

skal følge sektorens udvikling samt arbejde kravet for socialøkonomiske virksomheder. 

for et styrket fokus på socialøkonomiske  
virksomheder på tværs af den offentlige,  
private og frivillige sektor. Styrket forretningsgrundlag og 
 iværksætteri 
Pulje til styrket kommunal indsats   
Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt Forlængelse af det Sociale Vækstpro-
motiverede og interesserede kommuner til at gram  
styrke deres indsats for og samarbejde med Det Sociale Vækstprogram er forlænget frem 

socialøkonomiske virksomheder. til 2016. Vækstprogrammet er et forretnings-

 udviklingsforløb målrettet socialøkonomiske 

 virksomheder. 

Større viden og kendskab   
 Styrket socialøkonomisk iværksætteri 
Oplysningsindsats om socialøkonomi- og forretningsdrift 
ske virksomheder Der iværksættes en række aktiviteter rettet 

Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge mod at sikre socialøkonomiske iværksættere 

kendskabet til socialøkonomiske virksomhe- og virksomheder bedre adgang til sparring og 

der, så interessen for at samarbejde med, vejledning i forhold til at udvikle deres forret-

investere i, og efterspørge produkter fra ningsidé og etablere eller udvide egen virk-

socialøkonomiske virksomheder stiger. somhed. 

   
Værktøjskasse til dokumentation af Private partnerskaber 
effekt  Der igangsættes et program, der skal fremme 

Der udarbejdes en værktøjskasse, som inde- etablering og udvikling af partnerskaber 

holder redskaber, der kan støtte og vejlede mellem socialøkonomiske virksomheder og 

socialøkonomiske virksomheder til selv at større danske virksomheder.  



 

 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER – 
EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNDSMÆSSIG 
FORANDRING  
 
Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi 
skal fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international 
økonomi. Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder 
til de personer, der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative på-
virkning på miljøet og sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.  
 
Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsnin-
ger. Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde 
på tværs af eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet 
og det private. 
 
Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virk-
somheder kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsnin-
ger på centrale samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af 
virksomhedernes egne aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspi-
rere til nytænkning, højere standarder og nye samarbejder hos andre private, 
offentlige og frivillige aktører. 
 
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag 
spiller mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at 
opkvalificere og inkludere personer fra udsatte målgrupper2 i arbejde. På denne 
måde bidrager de til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør såle-
des et vigtigt supplement til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige ind-
sats. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøkonomiske virksom-
heder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer lige godt 
ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. Dette udfordrer virksomhedernes mu-
ligheder for at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og etablere sam-
arbejder med offentlige og private aktører.  
 
Regeringen ønsker med den igangsatte indsats at skabe bedre rammer for, at 
socialøkonomiske virksomheder kan operere på markedsvilkår og udleve deres 
potentiale. Dette skal blandt andet opnås ved at styrke det almene kendskab til 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt ved at styrke de socialøkonomiske 
virksomheders muligheder for at indgå nyskabende samarbejder med relevante 
aktører i såvel den offentlige, private og frivillige sektor. 
 
 

 
2 I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. Udsathed anvendes i denne 
forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordinære 
arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til 
fysiske eller psykiske handicap.   
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SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I 
DANMARK 
 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med 
det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale og sam-
fundsgavnlige formål.3 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer fra disse tre sektorer. De adskiller sig på den ene side fra andre priva-
te virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv 
social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisatio-
ner og støttede, midlertidige projekter, ved at de som virksomheder primært 
anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.  
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheders undersøgelser viser, at der er stor 
variation blandt danske socialøkonomiske virksomheder. Overordnet kan der 
skelnes imellem socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgrup-
pe/sag eller med en målgruppe. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag, har 
til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller 

fremme en særlig samfundsgavnlig 
sag. Eksempelvis kan virksomheden 
gennemføre oplysningsaktiviteter, pro-
ducere hjælpemidler, organisere støt-
tearrangementer eller donere virksom-
hedens overskud for at fremme et sær-
ligt formål.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der 
arbejder med en målgruppe, involverer 
en udsat målgruppe direkte i deres 
virke. Dette gør de eksempelvis ved at 
ansætte udsatte ledige eller ved at sikre 
bedre beskæftigelsesmuligheder og 
større livskvalitet for den enkelte gen-
nem inklusion, aktivering og kompe-
tenceudvikling.  
 

 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har opstillet fem kriterier, der af-
grænser socialøkonomiske virksomheder fra andre typer af virksomheder og 
organisationer. Disse kriterier er:  
 

• Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig ka-
rakter; det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, 

 

 
3 Jf. definition af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 
indgik regeringen og Enhedsli-
sten aftale om at støtte udviklin-
gen af socialøkonomiske virk-
somheder. Derfor nedsatte rege-
ringen Udvalget for socialøko-
nomiske virksomheder.  
 
Udvalget har undersøgt barrierer 
for etablering og udvikling af 
socialøkonomiske virksomheder 
i Danmark og givet anbefalinger 
til, hvorledes disse udfordringer 
bedst imødekommes.  
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miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborger-
skab. 
• Væsentlig erhvervsdrift – virksomheden har et væsentligt element af er-
hvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betyde-
lig del af dens omsætning. 
• Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og 
fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virk-
somheden. 
• Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til 
primært at fremme sociale formål, reinvestere i egen eller andre socialøko-
nomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til 
investorer. 
• Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transpa-
rent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. 

 
 
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede igennem deres ar-
bejde 2924 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksom-
hedstypen i Danmark synes således fortsat at være forholdsvis begrænset. Et 
nærmere kig på de 292 virksomheder giver dog en indikation af, at der i disse år 
kommer flere nye socialøkonomiske virksomheder til. Således er ca. halvdelen af 
virksomhederne etableret i 2007 eller senere. 
 
Figur 1: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark inddelt efter formål, og 
om de arbejder for eller med en målgruppe (juni 2013) 

 
Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheders anbefalingsrapport, 2013. 
 
 
Barrierer for socialøkonomiske virksomheder 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede en række udfordrin-
ger, som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark. Blandt andet blev følgende udfordringer vurderet som 
centrale barrierer:  
 
Begrænset kendskab 

 
4 Det skal bemærkes, at dette antal er udtryk for et øjebliksbillede, der udelukkende er baseret på udvalgets kort-
lægningsarbejde.  
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Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både virksomhedstypen generelt, virksomhe-
dernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf.  
 
Behov for afgrænset identitet og bedre regulering 
Fraværet af en egentlig regulering og en klar afgrænsning af, hvad en socialøko-
nomisk virksomhed er, gør det i nogle sammenhænge vanskeligt for socialøko-
nomiske virksomheder at legitimere og markedsføre deres virksomhed over for 
kunder, investorer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.  
 
Begrænsninger vedrørende ansættelse på særlige vilkår  
Socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med en målgruppe, oplever, at 
elementer i beskæftigelseslovgivningen, der skal forhindre konkurrenceforvrid-
ning og fortrængning af ordinært ansatte, til en hvis grad begrænser de social-
økonomiske virksomheders muligheder for at integrere udsatte ledige på ar-
bejdsmarkedet.  
 
Behov for stærkere forretningsgrundlag 
Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan opleve særlige udfordrin-
ger i forhold til at udvikle og opretholde en økonomisk bæredygtig virksomhed 
samtidig med, at de undgår at gå på kompromis med deres sociale formål. Disse 
udfordringer forstærkes af, at mange socialøkonomiske iværksættere synes at 
have begrænset erfaring med og viden om forretningsdrift samt begrænset ad-
gang til forretningsmæssig sparring og erfaringsdeling igennem deres netværk. 
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STYRKET INDSATS FOR  
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER  
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.  
 
På baggrund af de udpegede barrierer styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet derfor nu med 10 
initiativer indsatsen for at gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og 
udvikle socialøkonomiske virksomheder. Den styrkede indsats følger således 
direkte op på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
  
De 10 initiativer skal styrke forudsætningerne for, at den socialøkonomiske sek-
tor i Danmark over de næste år kan vokse sig større og stærkere. Dette skal ske 
ved at støtte op omkring eksisterende socialøkonomiske virksomheders mulig-
heder for at styrke og udvikle deres forretning samt ved at støtte op omkring 
udviklingen af nye socialøkonomiske forretningsidéer. 
    
Indsatsen er målrettet en sektor i hurtig bevægelse. Der lanceres løbende nye 
tiltag med et socialøkonomisk sigte, og der udvises interesse for potentialet i de 
socialøkonomiske virksomheder fra mange sider: Hos større private virksomhe-
der og fonde, i civilsamfundet og ikke mindst i kommunerne.  
 
Det er derfor ambitionen, at der sikres en stærk kobling mellem den forestående 
indsats, de socialøkonomiske virksomheder og øvrige private og frivillige tiltag 
på området. En kobling der kan danne grobund for stærke fremtidige partner-
skaber til gavn for den socialøkonomiske sektor.  
 
 
Indsatsen består af 10 initiativer, der samlet skal medvirke til at sikre:  
 

• Bedre rammer, vejledning og samarbejdsmuligheder for socialøkonomi-
ske virksomheder. 
 
• Klar identitet og regulering for og omkring socialøkonomiske virksomhe-
der. 
 
• Større viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder og deres 
samfundsmæssige effekt. 
 
• Et styrket forretningsgrundlag i socialøkonomiske virksomheder og mere 
socialøkonomisk iværksætteri.  
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BEDRE RAMMER, VEJLEDNING OG SAMARBEJDE 
 
Socialøkonomiske virksomheders fokus på såvel social som økonomisk værdi-
skabelse medfører, at de ofte er underlagt mange forskellige regelsæt og derfor 
møder flere krav til dokumentation, kontrol og administration end andre virk-
somheder inden for deres respektive branche.  
 
Der er behov for, at offentlige institutioner, private virksomheder og andre aktø-
rer fremadrettet kan få bedre adgang til viden om socialøkonomiske virksomhe-
der og de regler og rammer, der gælder for dem. En fælles offentlig indgang for 
og omkring socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde information om 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt give overblik og vejledning vedrø-
rende gældende regulering og viden om muligheder for samspil med det social-
økonomiske felt. Meget tyder i denne forbindelse på, at der er et særligt stort 
potentiale i at styrke samspillet og synergien mellem de socialøkonomiske virk-
somheder og social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.   
 
Indsatsen for socialøkonomiske virksomheder har til formål at styrke rammevil-
kårene og samarbejdsmulighederne for en forholdsvis ny og dynamisk social-
økonomisk sektor, hvis behov både er forskelligartede og i konstant forandring. 
For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der 
behov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse 
indsatsen herefter. Dette søges opnået ved etablering af et Råd for socialøkono-
miske virksomheder. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
VÆKSTCENTER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes gennem oprettelsen af et Vækstcen-
ter, som skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomi-
ske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere. Vækstcentret skal: 

• Smidiggøre socialøkonomiske virksomheders indgang til, kontakt og 
samarbejde med det offentlige og dermed bidrage til at lette deres admini-
strative byrder. 
• Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og 
iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af socialøko-
nomisk virksomhed.  
• Løbende formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samar-
bejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor. 
• Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske 
virksomheder og offentlige myndigheder.  
• Løbende indsamle og dele viden, bl.a. gennem hjemmesiden, som skal 
fungere som Vækstcentrets digitale profil.  

 
 
PULJE TIL STYRKET KOMMUNAL INDSATS  
Der er brug for, at flere kommuner arbejder målrettet med socialøkonomiske 
virksomheder. Derfor afsættes en del af satspuljen til socialøkonomiske virk-
somheder til, at en eller flere medarbejdere i en kommune kan optimere kom-
munens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. Interesserede kommuner 
vil blandt andet kunne søge midler til nedenstående: 
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• En eller flere tværgående tovholdere med indgående kendskab til kom-
munens organisering og funktion. 
• At styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen, særligt mel-
lem arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre, den kommunale indkøbs-
afdeling og den lokale erhvervsservice.  
• Dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder for at få fle-
re udsatte ledige i beskæftigelse.  
• Arbejde med effekt af ansættelse/deltagelse i tilbud i en socialøkonomisk 
virksomhed samt kortlægning af, hvad kommunen får for pengene og der-
ved, hvad kommunen sparer på lang sigt. 
• Optimering af kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder i 
lokalområdet.  
• Forankring af tovholderens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
• Udvikling af en kommunal strategi. 

 
 

RÅD FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligar-
tet, og under konstant udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal 
følge denne udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske 
virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Rådets op-
gaver er bl.a. at: 

• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virk-
somheder og fungere som advisory board og sparringspartner for Vækstcen-
tret og dets virke.  
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, 
hvordan der bedst kan støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders 
vækstvilkår. 
• Bidrage til den offentlige debat vedrørende socialøkonomiske virksomhe-
der. 
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KLAR IDENTITET OG REGULERING	  
 
Socialøkonomiske virksomheder er i kraft af deres kombination af forretnings-
drift med et socialt formål en relativ ny og anderledes virksomhedsform. Det 
medfører vanskeligheder for virksomhederne i forhold til klart at afgrænse og 
legitimere sig i forhold til mere traditionelle aktører, herunder andre private virk-
somheder og frivillige organisationer.  
 
Vanskelighederne kommer særligt til udtryk i forhold til kommunikation med 
kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, der kan have 
svært ved klart at skelne socialøkonomiske virksomheder fra andre aktører. Det-
te gør det vanskeligt for forbrugere og samarbejdspartnere aktivt at tilvælge 
socialøkonomiske virksomheder og produkter. For at skabe de bedste rammer 
for socialøkonomiske virksomheder, er det vigtigt, at socialøkonomiske virksom-
heder får mulighed for at legitimere deres virksomhed og får en fælles identitet 
og regulering gennem lovgivning.   
 
En klar afgræsning af socialøkonomiske virksomheder vil tilmed gøre det muligt 
at følge sektorens udvikling samt at tilpasse lovgivning for denne virksomheds-
type. Dette gælder særligt i forhold til virksomhedernes arbejde med personer, 
der står på kanten af, eller helt uden for, arbejdsmarkedet.  
 
Det er vigtigt, at alle bidrager og er en del af det danske arbejdsmarked så vidt 
muligt. Ikke kun for samfundets skyld, men i høj grad også for den enkeltes. Det 
er en høj prioritet, at også de allermest udsatte har en hverdag, hvor de har no-
get at stå op til. En del socialøkonomiske virksomheder har netop inklusion som 
formål, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne ikke begrænses unødigt i 
deres virke. Det er i dag en barriere for en del socialøkonomiske virksomheder, 
at muligheden for at ansætte flere udsatte ledige begrænses af lovgivningen. Der 
er derfor et behov for at undersøge, hvorvidt reglerne på beskæftigelsesområdet 
kan blive tilpasset, således at socialøkonomiske virksomheder i større omfang 
kan inkludere udsatte ledige på arbejdsmarkedet uden det fører til fortrængning 
eller konkurrenceforvridning. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
REGISTRERINGSORDNING FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Der introduceres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, 
som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Registrerings-
ordningen skal gøre det muligt for virksomhederne at dokumentere, at de lever 
op til visse standarder i forhold til deres virksomhedsdrift og er transparente.  
Det sker ved at give dem eneretten til betegnelsen ”registreret socialøkonomisk 
virksomhed”. 
 
 
UNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT LEMPE RIMELIGHEDSKRAVET  
Der er igangsat et forsøg, som indebærer mulighed for dispensation fra rimelig-
hedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister 
med løntilskud. Forsøget omfatter kun førtidspensionister ansat med løntilskud 
og løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
som skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsat-
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te at lempe rimelighedskravet for en bredere gruppe af ansatte på særlige vilkår i 
socialøkonomiske virksomheder under hensyntagen til at støttet beskæftigelse 
ikke skal fortrænge ordinært ansatte og ikke må være konkurrenceforvridende.  
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STØRRE VIDEN OG KENDSKAB	  
 
Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både forretningsmodellen generelt, virksom-
hedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf. Alment kend-
skab til socialøkonomiske virksomheders særlige karakteristika er centralt i for-
hold til at opbygge tillid og understøtte interessen for samarbejde hos potentiel-
le kunder, partnere og investorer.  
 
Derfor skal kendskabet til socialøkonomiske virksomheder være højere. Der skal 
sættes ind for at øge kendskabet på alle niveauer og gøre socialøkonomi til et 
kendt koncept hos den danske befolkning. Et øget kendskab kan desuden på sigt 
bidrage til, at nye såvel som erfarne iværksættere vil vælge en socialøkonomisk 
forretningsmodel.    
 
Socialøkonomiske virksomheders muligheder for at opnå større synlighed og 
anerkendelse vurderes af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder at være 
tæt knyttet til deres formåen i forhold til at dokumentere og kommunikere deres 
samfundsnyttige arbejde og resultater. Et styrket fokus på, og bedre redskaber 
til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, dokumentere og følge op på den 
forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virksomheder forbedrede mulighe-
der for at markedsføre sig i forhold til potentielle kunder, donorer, samarbejds-
partnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden give virksomhederne 
bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og styrke deres egen 
indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større legitimitet 
af feltet og virksomhedernes indsats. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
OPLYSNINGSINDSATS OM SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at 
flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor 
være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater 
blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndighe-
der og samarbejdspartnere. 
For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret på en række oplys-
nings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomheders særlige 
karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.  
 
 
VÆRKTØJSKASSE TIL DOKUMENTATION AF EFFEKT 
Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og 
vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres 
arbejde samt de resultater, de skaber. Værktøjskassen skal være enkel, så den 
kan bruges, uden at det kræver væsentlige faglige forudsætninger eller et højt 
tidsforbrug for en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal den sikre et fag-
ligt troværdigt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt om-
fang er sammenlignelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs 
af socialøkonomiske virksomheder. Værktøjskassen tilpasses EU's standarder for 
dokumentation af social effekt. 
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STYRKET FORRETNINGSGRUNDLAG OG IVÆRK-
SÆTTERI	  
 
Det kan være en stor udfordring at starte egen virksomhed. En udfordring der 
kun bliver større, hvis den valgte forretningsmodel både skal lede til en effektiv 
social indsats samt etablering og opretholdelse af en økonomisk levedygtig for-
retning.  
 
Analyser foretaget af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders indikerer, at 
mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om 
forretningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale 
felt, men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forret-
ningsmæssige baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere 
generelt ikke har samme naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling, 
som kan være tilfældet for andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere van-
skeliggøre processen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed.  
 
Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygti-
ge socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomi-
ske iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i 
forhold til at udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virk-
somhed. Dette gælder både traditionelle forretningsmæssige udfordringer samt 
særlige udfordringer knyttet til den socialøkonomiske forretningsmodel.  
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
STYRKET SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI OG FORRETNINGSDRIFT 
Udvikling af nye innovative socialøkonomiske forretningsidéer og bæredygtige 
socialøkonomiske virksomheder i Danmark skal styrkes. Dette søges opnået ved:  

• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp 
til at udvikle deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde 
med relevante uddannelsesinstitutioner. 
• At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske iværksæt-
tere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling 
af socialøkonomiske virksomheder 
• At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang til sparring og vejled-
ning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere. 
 

 
DET SOCIALE VÆKSTPROGRAM  
Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virk-
somheder, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske 
virksomheder har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstpro-
gram, som indeholder:  

• Tilknytning af professionel forretningsudvikler  
• Camps og kurser med fokus på salg, organisation og ledelse 
• Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre donationer til igang-
sættelse af nye tiltag i virksomheden 
• Professionel rådgivning om finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigel-
sesretslige forhold 
• Netværk gennem kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder 



 VIRKSOMHEDER I DANMARK    19 

 

 

 
Erfaringerne hidtil viser, at programmet medfører øget salg og omsætning samt 
mulighed for indslusning af flere udsatte ledige i virksomhederne. Det Sociale 
Vækstprogram er forlænget, så programperioden nu løber frem til 2016.   
 
 
PARTNERSKABER MED PRIVATE VIRKSOMHEDER  
Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partner-
skaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større almindelige virksom-
heder. Målet er at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder blandt 
andre virksomheder samt at sikre kompetenceudvikling hos socialøkonomiske 
virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder vil kunne inspirere de almin-
delige virksomheder med, hvordan udsatte personer kan indsluses og fastholdes 
på arbejdsmarkedet. Desuden kan de almindelige virksomheder bruge partner-
skabet til at udøve social ansvarlighed ved at støtte socialøkonomiske virksom-
heder, som ofte har en stor andel medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 18. februar 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 
Frederikshavn Kommune i 2012, 2013 og 2014. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Frederikshavn Kommune 
Sygefravær (%) 

2012 2013 2014 
Januar 4,22 4,95 4,33 
Februar 3,87 4,63 4,00 
Marts 3,83 3,40 4,27 
April 3,12 2,97 3,29 
Maj 3,22 3,06 3,14 
Juni 3,33 3,09 2,97 
Juli 2,36 2,47 2,54 
August 2,80 2,77 3,01 
September 3,63 3,70 3,90 
Oktober 3,54 3,63 3,65 
November 3,75 4,12 4,00 
December 3,68 3,72 3,45 
Gennemsnit 3,44 3,53 3,53 

 
 
Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 
18. februar 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 
Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 
 

 

 

Data er trukket 18. februar 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Jan. 
2014 

Feb. 
2014 

Marts 
2014 

April 
2014 

Maj 
2014 

Juni 
2014 

Juli 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Okt. 
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 2,04 2,29 1,89 2,07 0,75 0,49 0,33 0,59 0,43 0,66 0,48 0,24 0,33 0,68 

Udvikling og Erhverv 2,89 3,51 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,69 

Arbejdsmarked 8,79 7,83 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,14 6,42 6,42 

Ejendomscenteret 4,96 3,86 5,13 3,79 4,25 4,25 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,59 5,61 4,10 

Teknik og Miljø 4,11 3,85 4,40 2,75 1,90 2,11 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,19 3,63 3,46 

Park og Vej. 8,07 8,83 7,24 5,86 7,81 8,83 8,61 8,88 8,92 8,11 7,12 5,08 4,38 7,60 

Familie 0,74 0,41 0,55 0,44 0,44 0,54 0,41 0,47 0,62 1,09 1,02 0,56 0,62 0,61 

Skole 3,65 3,69 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,43 3,87 3,48 4,61 3,85 4,06 3,40 
Bibliotek og 
Borgerservice 7,63 5,54 5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,27 4,79 

Kultur og Fritid 0,53 1,39 0,75 0,32 0,18 1,00 1,57 1,67 3,36 2,59 2,76 0,19 1,03 1,29 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,12 4,01 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,93 3,70 4,16 3,56 

Ungeenhed 1,04 0,96 1,75 1,13 1,10 0,98 1,65 1,39 1,39 1,20 1,75 1,49 2,52 1,38 
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 3,37 5,59 2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 4,71 

Ledelsessekretariatet 0,33  2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62 1,04 
Social- og 
Sundhedsmyndighed 1,99 2,36 2,12 2,22 2,11 2,05 0,86 0,81 2,91 1,50 0,60 0,91 1,79 1,70 

Sundhed og Pleje 6,57 5,57 5,75 4,84 4,82 4,43 4,55 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,13 5,65 

Handicap og Psykiatri 9,00 8,28 8,24 6,42 6,32 5,70 3,65 4,96 6,19 5,93 6,28 5,82 6,52 6,40 



 
 
 
 
 
 

Side3/3 
 
Til sammenligning kan her ses sygefraværsstatikken fra 2013.  

 

 
 

Data er trukket den 9. januar 2014 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Jan. 
2013 

Feb. 
2013 

Marts 
2013 

April 
2013 

Maj 
2013 

Juni 
2013 

Juli 
2013 

Aug. 
2013 

Sept. 
2013 

Okt. 
2013 

Nov. 
2013 

Dec. 
2013 

Gennem 
snit 

Økonomicenteret 6,51 6,19 1,70 3,80 2,20 2,12 1,00 3,84 4,03 3,41 4,42 2,33 3,44 

Udvikling og Erhverv 8,12 6,47 5,86 5,21 5,14 5,97 2,96 3,38 8,16 3,85 3,90 2,27 5,12 

Arbejdsmarked 7,81 5,24 3,38 3,31 3,70 3,38 2,91 3,43 5,37 5,88 7,23 6,48 4,87 

Ejendomscenteret 5,36 5,37 4,34 3,71 4,04 4,40 2,96 2,97 4,61 3,59 4,61 3,70 4,10 

Teknik og Miljø 4,71 3,04 3,36 2,22 3,19 1,56 2,10 0,80 2,23 3,47 4,57 6,09 3,13 

Park og Vej. 7,61 5,69 4,98 5,18 3,88 4,99 2,78 3,88 6,93 4,44 4,97 3,70 4,84 

HR Løn og Personale 1,42 0,81 0,77 1,08 0,41 0,43 0,16 0,64 0,80 0,27 1,08 1,48 0,78 

Ledelsessekretariatet 3,16 1,76 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,37 0,27 0,75 1,06 0,83 
Bibliotek og 
Borgerservice 5,19 4,42 3,57 3,64 4,75 5,18 4,66 5,57 6,53 7,59 7,35 6,67 5,42 

Undervisning og 
Tværgående ungeindsats 3,78 3,73 3,02 1,58 2,61 2,42 1,68 1,84 2,70 2,54 3,27 3,01 2,68 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,64 4,76 3,30 3,20 2,75 2,78 2,33 2,89 3,85 3,98 4,19 3,56 3,51 

Familie 1,07 1,06 0,76 0,66 0,78 0,96 0,76 0,79 1,02 0,81 0,98 0,93 0,88 

Kultur og Fritid 2,09 3,10 0,89 0,58 0,54 1,17 0,22 0,34 0,73 0,42 0,71 0,34 0,91 
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 5,42 7,10 4,87 2,14 2,20 0,00 2,25 7,38 7,39 6,36 2,28 1,98 4,09 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 3,90 6,90 3,03 2,53 2,80 2,74 2,16 1,46 3,10 3,58 3,10 2,45 3,10 

Sundhed og Ældre 7,49 6,80 4,85 5,19 4,60 4,68 3,66 4,18 5,42 5,37 6,15 5,48 5,30 

Handicap og Psykiatri 9,91 8,61 6,58 5,01 5,61 5,42 5,28 5,18 5,79 6,60 6,54 6,68 6,39 
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