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1. Besøg hos Maritim Historisk Forening, Beddingen

Sagsfremstilling
 
Den 15. april 2015 kl. 16.00 besøger udvalget Maritim Historisk Forening på 
Frederikshavn Bedding,
Langerak 70, Frederikshavn.

Udvalget får en orientering om foreningens arbejde og vil blive vist rundt på 
beddingen.
 
Efter rundvisningen og orienteringen afholder udvalget ordinært møde på stedet.
 
Indstilling
 
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24707
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 15. april 2015 Side 5 af 16

2. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014

Sagsfremstilling
Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde er på i alt 
217,4 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 213,6 mio. kr. Årsresultatet er 
således et overskud på 3,9 mio. kr., der modsvarer en budgetafvigelse på 1,8%. 
 
For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 
vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet, der er 
tilknyttet elektronisk på politikerportalen, omfatter: 

·         Kort præsentation af institutionen 
·         Ressourceforbrug og regnskabsresultat
·         Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2014 agtes 

anvendt/afviklet således?
·         Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2014?

 
Der er udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, hvor årsresultatet 
forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet.
 
Anlæg
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2014 været omfattet af 8 
projekter til en samlet sum af 5,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet 
overskud på 0,7 mio. kr. Oversigt over anlægsprojekterne kan findes på side 10 i 
Kultur- og Fritidsudvalgets årsberetning
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den 
forelagte årsberetning for 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. 
Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til byrådets godkendelse.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Årsberetning godkendes og videreformidles.
 

Bilag
Sammendrag af regnskab 2014 KFU (dok.nr.25980/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22039
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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3. Ansøgning fra Østervrå Idræts- & Kulturcenter - Vi bevæger 
Østervrå 

Sagsfremstilling
Østervrå Idræts- og Kulturcenter har den 1. februar 2015 fremsendt ansøgning 
vedrørende projektet Vi bevæger Østervrå. Projektet omhandler opførelse af 
sognehus, spejderlokaler, bibliotek og ungdomsklub i tilknytning til de allerede 
etablerede kommunale opgaver i Østervrå Idræts- og Kulturcenter.
 
Center for Bibliotek og Borgerservice bemærker til ansøgningen, at det vil være 
attraktivt for biblioteket i Østervrå at flytte fra de nuværende lokaler i forbindelse 
med plejecentret i Østervrå til en ny placering i et samlet kultur- og idrætscenter. 
Ved flytning må det forventes, at biblioteket kan opnå positive synergieffekter som 
fx forbedrede besøgstal, mulighed for udvidelse af aktiviteter i samarbejde med 
centrets øvrige beboere og brugere, samt adgang til nye målgrupper. Samtidig 
bemærker Center for Bibliotek og Borgerservice, at der ved en flytning vil opstå en 
økonomisk udfordring på driftsudgiftssiden, idet biblioteket ikke har udgifter til 
husleje og forbrug på den nuværende adresse. Dertil vil komme en anlægsudgift til 
fx inventar og etablering af gates ved indgangene.
 
Østervrå Idræts- og Kulturcenter ansøger, af hensyn til projektets muligheder for at 
søge fonde og eksterne partnere om økonomisk støtte, om at Kultur- og 
Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget vil se positivt på at afsætte et årligt 
driftsbudget på 95.000 kr. eksklusiv moms til dækning af huslejeomkostninger til 
biblioteket. 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 
ansøgningen fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Drøftet. 
Udvalget tilkendegiver, at man vil indgå positivt i dialog med ansøgeren om 
projektet med henblik på i budgetlægningen for 2016 at finde midler til drift, og 
eventuelle anlægsudgifter, til etablering af biblioteket i projektet.
 

Bilag
Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturceneter (dok.nr.57013/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: CKF
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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4. 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.
Indstilling

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BK
 Sbh: tasv
 Besl. komp: KFU
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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.
 

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2015 at fremsende 
forslag til revideret Frederikshavner Ordning til kommentering i 
Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 16. marts drøftet det fremsendte forslag 
og har følgende specifikke bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til 
revideret Frederikshavner Ordning:
 
Vedr. aktivitetstimer: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsetablerede, 
programlagte sociale aktiviteter samt taktikmøder og planlægning, der aktiverer 
medlemmerne, også medtælle. Folkeoplysningsudvalget anbefaler endvidere, at 
taktik, bad og omklædning medtælles med maksimalt en halv time.    
 
Vedr. driftstilskud til paraplyorganisationerne: Folkeoplysningsudvalget ønsker 
at fastholde en procentsats. At bede paraplyorganisationerne om at udarbejde en 
virksomhedsplan vil være et uforholdsmæssigt stort arbejde. Udvalget foreslår i 
stedet en mindre aktivitetsplan. Folkeoplysningsudvalget ønsker en dialog med 
Kultur- og Fritidsudvalget om indholdet i en sådan plan. 
 
Vedr. lokaletilskud: Folkeoplysningsudvalget ønsker, at den ordning, der har 
gennemslag i budgetåret 2015 (med baggrund i tilskud beregnet på 2014 
regnskaberne) skal vise, om det er nødvendigt at ændre på disse takster, før der 
varsles nedsættelser. Folkeoplysningsudvalget har forståelse for at Kultur- og 
Fritidsudvalget har behov for at sende signal om, at man ønsker at have fortsat 
fokus på energirenoveringer. Udvalget er bekymret for konsekvenserne af en 
yderligere beskæring af lokaletilskuddet, da ikke alle foreninger rammes lige af en 
sådan nedskæring.
 
Vedr. 25 års reglen: Folkeoplysningsudvalget bemærker, at der er behov for at 
have fokus på brugen af selvejende institutioner og haller til forskellige 
udøvergrupper.
 
Anvisning af lokaler: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningsdrevne 
lokaler indsættes som tredjeprioritet før private lokaler.
 
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker herudover følgende generelle bemærkninger 
fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget:
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 Folkeoplysningsudvalget ønsker at appellere til, at der afholdes en 
fyldestgørende høringsproces.

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der bliver set på 
Folkeoplysningsudvalgets tilskud til

Brugerforeningen i Arena Nord samt på typebestemmelse af lokaler i 
Arena Nord

 Folkeoplysningsudvalget ønsker, at fristen for tilskudsansøgninger 
udsættes til 1. april af hensyn til foreningernes revision. (Regnskaber 
fastholdes til 1. maj)   

 
Folkeoplysningsudvalget kan udover ovenfor nævnte bemærkninger tilslutte sig 
Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til revideret Frederikshavner Ordning. 
 
Ovenstående bemærkninger fremstår af det vedlagte bilag.
 
Center for Kultur og Fritid foretager en redaktionel ændring af betegnelsen 
Frederikshavner Ordningen så den fremadrettede benævnelse bliver 
Frederikshavnerordningen.
 
Indstilling
Børne- Kulturdirektøren indstiller, at Kultur – og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, 
om

1. der skal foretages justeringer i oplæg til revideret Frederikshavnordning og 
i så fald hvilke ændringer, der skal foretages

2. høringsproces for den reviderede ordning

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
1.     Drøftet.  

Udvalget besluttede, at ordningen fremover benævnes: ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn Kommune”.
Udvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets ønske om at iværksætte en 
analyse af tilskud til brugerforeningen i Arena Nord samt typebestemmelse af 
lokaler i Arena Nord.
Udvalgets endelige oplæg til ændringer fremgår af bilag. 

 
2.     Ændringerne sendes i høring hos de høringsrelevante parter i perioden frem til 

mandag den 18. maj kl. 12.00. 
Kultur- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært udvalgsmøde den 21. maj til 
behandling af høringssvar forud for behandling på byrådsmødet den 27. maj.

Bilag
GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR 
2014 (dok.nr.17514/15)
FOU´s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts 2015 (dok.nr.50256/15)
Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen (dok.nr.67973/15)
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5. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn byråd den 29. 
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med 
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og 
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om etableringen af 
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.
 
Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1-
årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger 
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om 
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme 
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
 
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i 
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (CenterMED, FagMED og 
HovedMED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene.  Desuden 
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
og Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i byrådet den 29. april 2015.
 
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden 
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav – 
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive 
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede 
virke på baggrund af. 
 
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens 
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et 
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse. 
 
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær 
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats if. til den 
kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum skal 
have en erhvervsuddannelse. 
 
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med 
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
 
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25 
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/452
 Forvaltning: CU
 Sbh: arco
 Besl. 
komp: BUU/SOU/SUU/AMU/BYR
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør varetages 
i de oprindelige centre.
 
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den 
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget 
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles 
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte, 
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte 
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på 
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af 
enhedens arbejde.
 
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk 
behandling i første kvartal 2017.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget 
samt byrådet, at

1.     evalueringen drøftes
2.     anbefalingerne godkendes
3.     Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, 

hvorledes udvalgene vil
        sikre den fælles målsætning

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen.
 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Drøftet.

2. Anbefalingerne godkendt.

3. Børne-og Ungdomsudvalget indleder et samarbejde med 
Arbejdsmarkedsudvalget om en fælles
    målsætning.
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Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Udvalget noterer med tilfredshed, at der ikke sker en overførsel af forsikrede ledige 
og sygedagpenge modtagere.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Drøftet - indstillingen tiltrædes.
 

Bilag
- Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
- Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)
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6. Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune igangsatte i august 2014 projektet ”Kollektiv Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune. Trafikplanen er lavet som et tværgående projekt mellem 
Center for Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice. Nordjyllands 
Trafikselskab er konsulent på opgaven.
 
Frederikshavn Byråd blev på et temamøde den 17. december 2014 orienteret om 
baggrundsrapport, der fastsætter de fremtidige planlægnings- og 
betjeningsprincipper samt valg af serviceniveau for den Kollektive Trafik i 
Frederikshavn.
 
Formålet med trafikplanen er at effektivisere og optimere den kollektive trafik i 
kommunen, og i højere grad tilpasse det eksisterende, kollektive trafiknet til 
brugeres behov.
 
I forbindelse med arbejdet med trafikplanen har der været en omfattende 
inddragelsesproces, hvor de største interessentgrupper løbende er blevet 
involveret og taget med i dialog omkring, hvordan den kollektive trafik i 
Frederikshavn Kommune planlægges og optimeres på bedst mulig vis. Planen skal 
sikre at det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt, og den skal 
samtidig vise retning for hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i 
fremtiden. 
 
Den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

 Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
 Tage højde for skolestrukturændring
 Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive 

trafik
 Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
 Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 
 Muliggøre at flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, der ikke 

følger de store pendlerstrømme
 Muliggøre implementeringen af biogasbusser
 Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn
 Harmoniserer serviceniveauet på den kollektive trafik i kommune
 Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgere i 

Frederikshavn Kommunen

I trafikplanen præsenteres resultatet af arbejdet med ovenstående ønsker og 
udfordringer.
 
Processen for den politiske beslutning/godkendelse er:

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9320
 Forvaltning: CTM
 Sbh: chlr
 Besl. komp: PMU
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 Plan- og Miljøudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan som 
vedrører de kollektive ruter, og iværksættes ved køreplanskiftet pr. 1. 
august 2015. 

 Kultur- og Fritidsudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan, 
som vedrører skolebusruterne og iværksættes til køreplanskiftet 1. august 
2015, og at de 9 lukkede ruter udbydes i et etårigt udbud fra den 17. april 
2015. 

 Trafikplanen sendes til orientering Børne- og Ungeudvalget.

Efter denne proces er trafikplanen vedtaget, og den er et fremtidigt arbejdsredskab, 
som definerer det fremtidig serviceniveau og er med til at sikre, at det økonomiske 
råderum for den kollektive Trafik i Frederikshavn Kommune overholdes.

Indstilling
Teknik og Miljødirektøren samt Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 

1.     Plan- og Miljøudvalget godkender den del af den Kollektive Trafikplan som 
vedrører de kollektive ruter for Frederikshavn Kommune med køreplanstart den 
1. august 2015, som et arbejdsredskab, der definerer det fremdige 
serviceniveau og er med til at sikre, at det økonomiske råderum fremover

2.     Kultur- og Fritidsudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan, som 
vedrører skolebusruterne og iværksættes til køreplanskiftet 1. august 2015 

3.     Trafikplanen sendes til orientering Børne- og Ungdomsudvalget
 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Frode Thule Jensen deltog ikke i punktet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Drøftet. Indstillingen godkendes.
 

Bilag
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf (dok.nr.62581/15)
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7. Orientering til udvalget

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

 Månedens kulturarrangement

 Andelsselskabet ”Borgernes Hus i Skærum” har den 19. marts 2015 på 
generalforsamlingen valgt at nedlægge selskabet.

 Møde vedr. cupper og events afholdt

 Ansøgninger til Brøndums legat. Der er ikke indkommet ansøgninger til 
denne runde.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Borgernes Hus Skærum - Brev til Kommunen.pdf (dok.nr.56127/15)

 Åben sag

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

Underskrifter:
    

Mogens Brag

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Ole Rørbæk Jensen
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