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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: ufbo
 Besl. komp: KFU/BR
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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.
 
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.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 15. april 2015, at sende 
”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” i høring hos de 
høringsrelevante parter.
Høringsperioden blev fastsat for perioden 16. april til 18. maj kl. 12.00.
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Center for Kultur og Fritid har modtaget 16 høringssvar indenfor den fastsatte 
høringsperiode fra følgende høringsparter:

Råd og nævn: Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og 
Folkeoplysningsudvalget.
Foreningsorganisationer: Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, 
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Handicapidrættens Fællesråd

Folkeoplysende foreninger: Tordenskioldsgarden, Foreningen Vandhundene, 
Skagen Svømmeklub, FFI Fodbold, Skagen Gymnastikforeningen af 1976, 
Østervrå Idrætsforening og Frederikshavn Ride- klub.

Øvrige høringsparter: Firmaidræt Sæby og Halinspektørgruppen.
 
Tordenskioldgarden har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.
Ældrerådet tilslutter sig forslag til ”Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn 
Kommune” og har ingen øvrige bemærkninger hertil.

Høringsmaterialet medsendes som bilag til sagen.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar og beslutter om der skal foretages 
ændringer i udkastet til revideret tilskudsordning baseret på de indkomne 
høringssvar 

2. sender det reviderede materiale til godkendelse i Frederikshavn Byråd
3. indstiller til byrådets beslutning, at den fremtidige kompetence til ændringer 

af ”Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune” delegeres til 
Kultur- og Fritidsudvalget

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015

1. Drøftet

2. Sendes til byrådet med følgende ændringer:

Vedrørende handicap: erklæring underskrives af "forældre/værge"
Vedrørende virksomhedsplaner: virksomhedsplaner ændres til 
"virksomhedsplan/ samarbejdsplan"

3. Indstillingen godkendes

 
Udvalget finder, at høringssvarene vedrørende tilskudsmodeller, gebyrfastlæggelse 
og takster for haller og lokaler giver anledning til, at der laves et oplæg til en 
beslutning vedrørende en tilpasning af vilkårene.
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Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

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)
Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune 
 (dok.nr.68878/15)
Høringssvar - Integrationsrådet  (dok.nr.86592/15)
Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf (dok.nr.86059/15)
Høringssvar - Østervrå I.F del 2  (dok.nr.85922/15)
Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf (dok.nr.85928/15)
Høringssvar - Østervrå I.F (dok.nr.85920/15)
Høringssvar - Skagen Gymnastikforening  (dok.nr.85918/15)
Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF)  (dok.nr.85882/15)
Høringssvar - Firmaidræt Sæby  (dok.nr.85868/15)
Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Kommune (dok.nr.85865/15)
Høringssvar FFI Fodbold.doc (dok.nr.85862/15)
Høringssvar - Skagen Svømmeklub  (dok.nr.85858/15)
Høringssvar - Handicapidrættens Fællesråd (dok.nr.85854/15)
Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.85849/15)
Høringssvar - FrederiksHandicap Svømmeklubben Vandhundene 20150518.pdf (dok.nr.85846/15)
Høringssvar fra Handicaprådet  (dok.nr.79764/15)
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2. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og 
budgetproces for budgetlægningen 2016 – 2019. Økonomiudvalget har i forhold til 
budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% 
produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret 
med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til 2018.
 
På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt 
budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015
Drøftet
Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj 2015.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages som besluttet på mødet den 13. maj 2015.
 
Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015
Drøftet.
Udvalget ønsker at se nærmere på driftstilskud/takster, folkeoplysning og generel 
rammereduktion.
 
Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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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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