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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
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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



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

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.
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Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen
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