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1. Temamøde om Bibliotek og Borgerservice

Sagsfremstilling
Den 10. juni 2015 holdes der et temamøde om Bibliotek og Borgerservice på 
Biblioteket i Frederikshavn fra kl. 15.00 – 17.00. 

Mødet holdes i Personalerummet på 1. sal ved reposen. Under temamødet vil der 
være oplæg/drøftelser om følgende emner:
 
1.         Oplandsbetjeningen
2.         Det digitale område
3.         Børneområdet
4.         Det fysiske rum
5.         Arrangementer og
6.         Frivillige
 
Efter temamødet afholder udvalget ordinært møde samme sted.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til 
efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende Bjarne Kvist.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24707
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: KFU
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2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Kultur- og 
Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 
budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. 
Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 
gennemregnet.
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 
udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en 
redegørelse (se bilag), som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 
udsigt til væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens 
samlede økonomi.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 209,2 mio. kr. og det forventede 
regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 0,9 mio. kr.
 
På den baggrund vil Børne- og Kulturdirektøren på mødet fremlægge forslag til 
hvordan budgetoverholdelse i 2015 kan sikres på Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde. 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:
 

1.   tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning
2.   beslutter hvordan budgetoverholdelse sikres på Kultur- og Fritidsudvalgets 

budgetområde i 2015.
3.   sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015

1. Taget til efterretning
2. Budgetoverholdelse sikres via vakanceperioder samt indkøb af 

tjenesteydelser, uddannelse og repræsentation jf. udleveret materiale.
3. Sagen videresendes

 
Fraværende Bjarne Kvist
 

Bilag
Budgetopfølgning KFU pr. 30.04.15 (dok.nr.77755/15)
Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - KFU (dok.nr.94871/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24271
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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3. 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

Supplerende sagsfremstilling

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Sagen genoptages. 
 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i 
øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på 
Økonomiudvalgets møde.
Budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget reduceres således med 1 mio. kr.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Drøftet. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag vedlægges referatet.
 
Mogens Brag forlod mødet under behandling af punkt 3.
 
Fraværende: Bjarne Kvist.
 
 

Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)
Budgetforlig KFU - 2016 - 2019 (dok.nr.97641/15)
Budgetramme 2016-2019 på KFU  (dok.nr.70326/15)
2016 - Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15)
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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.

 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 
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høringsrelevante parter.
Høringsperioden blev fastsat for perioden 16. april til 18. maj kl. 12.00.

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 
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beslutning vedrørende en tilpasning af vilkårene.
 
 
Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. maj 2015
Tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Steen Jensen.

Supplerende sagsfremstilling
Kultur og fritidsudvalget besluttede at hjemtage sagen til behandling i udvalget 
forud for byrådets endelige godkendelse.
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Kultur- og fritidsudvalget fremsender den reviderede tekst til ”Tilskudsordning for 
foreninger i Frederikshavn kommune” til byrådets beslutning.(Vedlagt referatet)
 
If. til beslutning af 21. maj fastsættes ansøgningsfristen til 1. april i stedet for 1. 
marts, procentsatsen på trænertilskud bliver indfaset over 2 år samt indstillingen 
om delegering til Kultur- og Fritidsudvalget trukket tilbage. 
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 

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)
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Høringssvar fra Handicaprådet  (dok.nr.79764/15)
Revideret tekst - tilskudsordning for foreninger i frederikshavn kommune (dok.nr.98793/15)
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5. Godkendelse af årsregnskaber 2014 - Kultur- og 
Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra 
Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:
 

1. Østervrå Idræts- og Kulturcenter
2. Skagen Stadion 
3. Aalbæk Kulturhus
4. Dybvadhallen 
5. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
6. Laterna Nordica
7. Maritim Historisk Forening

 
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 
en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
 
Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i 
regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 
bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning 
og anvendt regnskabspraksis).
 
1. Østervrå Idræts- og Kulturcenter
Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 
425.661 kr. Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde ved årets udgang en 
egenkapital på 15.992.456 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 udgjorde 
i alt 1.514.220 kr.
 
2. Skagen Stadion
Skagen Stadion havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 948 kr. Skagen 
Stadion havde ved årets udgang en egenkapital på 2.435.751 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune udgjorde i 2014 i alt 1.611.350 kr. 
 
3. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus
Aalbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 44.492 kr. Aalbæk 
Kulturhus havde ved årets udgang en egenkapital på 920.131 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 108.400 kr. 
 
4. Dybvadhallen
Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2014 et underskud på 106.717 kr. Hallen 
havde ved årets udgang en egenkapital på 5.099.591 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 677.236 kr.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16385
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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5. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn
Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 23.641,15 kr. 
Lystfiskerforeningen havde ved årets udgang en negativ egenkapital på 311.773 kr. 
Frederikshavn Kommunes driftstilskud udgjorde i 2014 35.333 kr.
 
 
6. Laterna Nordica
Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 71.302 kr. Laterna 
Nordica havde ved årets udgang en egenkapital på 133.586 kr. Driftstilskud fra 
Frederikshavn Kommune i 2014 udgjorde 90.000 kr.
 
7. Maritim Historisk Forening
Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2014 et overskud på 11.568 kr. 
Maritim Historisk Forening havde en årets udgang en egenkapital på 413.245 kr. og 
Frederikshavn Kommunes tilskud udgjorde i 2014 i alt 203.562 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de 
indsendte regnskaber.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
Skagen Stadion - regnskab 2014 (dok.nr.90265/15)
Ålbæk Kulturhus - regnskab 2014 (dok.nr.90262/15)
Dybvadhallen - regnskab 2014 (dok.nr.90244/15)
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn - regnskab 2014 (dok.nr.90268/15)
Laterna Nordica 2014 - Årsrapport 2014 (dok.nr.90784/15)
Maritim Historisk Forening - regnskab 2014 (dok.nr.90782/15)
Østervrå Idræts- og Kulturcenter - regnskab 2014 (dok.nr.91784/15)
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6. Godkendelse af årsregnskaber for museer, der modtager 
statstilskud

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2014 for Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseum til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Der fremlægges i alt to årsregnskaber, som vedrører:
 

1. Skagen Museum 2014
2. Nordjyllands Kystmuseum 2014

 
Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført 
en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.
 
Økonomicentret udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabernes 
tekniske forhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende 
bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseums revisionsselskaber, som er henholdsvis BDO og Beierholm.
 
Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelse (§15) giver staten et 
driftstilskud til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet 
har fået fra kommuner eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på 
Finansloven.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Skagen Museum og 
Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.
 
1. Skagen Museum
Skagen Museum har i regnskabsåret 2014 et overskud på 310.059 kr. Museet har 
en egenkapital på 18.972.599 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 
udgjorde i alt 3.838.779 kr.
 
2. Nordjyllands Kystmuseum
Nordjyllands Kystmuseum har i regnskabsåret 2014 et underskud på 439.227 kr. 
Museet har en egenkapital på 19.282.658 kr., og Frederikshavn Kommunes tilskud 
i 2014 udgjorde i alt 7.022.189 kr. 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de 
revisionspåtegnede regnskaber for henholdsvis Skagen Museum og Nordjyllands 
Kystmuseum

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16385
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
Skagens Museum - regnskab 2014 (dok.nr.90289/15)
Kystmuseet - regnskab 2014 -  (dok.nr.91783/15)
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7. Skagen Kultur- og Fritidscenter - Regnskab 2014

Sagsfremstilling
 
Hermed fremsendes årsregnskab 2014 for Skagen Kultur- og fritidscenter til 
behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det indsendte regnskab. Der er 
ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision 
af bilag og konti.
 
Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til 
regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets 
indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters 
revisionsselskab BDO.
 
Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2014 et samlet overskud på 
121.352 kr., hvilket er ca. 18.000 kr. bedre end budgetteret og ca. 59.000 kr. bedre 
end vurderet i tilsynsrapporten for oktober kvartal 2014.
 
Skagen Kultur- og Fritidscenter har en egenkapital på 1.218.249 kr. og 
Frederikshavn Kommunes tilskud i 2014 udgjorde 5.123.829 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager 
orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
SKFC, referat, årsregnskab 2014 og vedligeholdelsesplan - 2014-Årsrapport.pdf (dok.nr.91921/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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8. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og 
Fritidscenter

Sagsfremstilling
Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det 
besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet 
økonomisk tilsyn. Det skærpede økonomiske tilsyn indebærer en udvidet 
oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle 
økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges 
med 3 måneders intervaller.
 
De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC’s 
likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 
budgetforudsætningerne overholdes.
 
I opfølgningen pr. 31. marts 2015 ses et underskud for 1. kvartal på 246.288 kr. 
mod et budgetteret underskud på 134.000 kr., hvilket er 112.000 kr. dårligere end 
forudsat.
 
For det samlede regnskabsår 2015 forventer SKFC uændret et overskud på 3.000 
kr. 
 
I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2015 saldoen på 
kassekreditten pr. 31. marts 2015 til 0 kr. Trækket på kassekreditten er pr. 31. 
marts 2015 på 141.000 kr., hvilket er 141.000 kr. dårligere end budgetteret.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den 
økonomiske opfølgning til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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9. Ansøgning om kommunegaranti til lån - SKFC

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 28. april 2015 fremsendt 
ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti til lån til 
energioptimeringer i SKFC.  
 
Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 2.082.660 kr. Der 
ansøges om en garanti for et lån med maksimal mulig løbetid, 25 år. SKFC anfører 
i ansøgningen at kunne forrente lånet gennem energibesparelser. 
 
En garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve 
garantistillelsen, idet der er tale om investeringer i energioptimering, der jf. 
lånebekendtgørelsen er låneberettigede udgifter.  
 
Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til 
dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig om 5 projekter: 
 

1.    Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, 
svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt 235.000 kr., 
eksklusiv moms. 

 
2.    Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små 

haller, køkken og værelser m.m., i alt 102.500 kr., eksklusiv moms.  
 
3.    Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt 21.240 kr., eksklusiv 

moms. 
 

4.    Udskiftning af tagflader ved tag over svømmehal, udskiftning af taghus 
ved vandrutsjebane og udskiftning af den våde 220 mm. 
rockwoolisolering til de nye energikrav på 350 mm. rockwool, i alt 
1.597.300 kr., eksklusiv moms. 
 

5.    Ny facade partier ved SKFC’s hovedindgang med elektrisk skydedør 
og mulighed for at åbne vinduer (udluftning) i kontor og svømmehallens 
café. Der vil samtidig kunne etableres nødudgang fra kontoret., i alt 
126.620 kr., eksklusiv moms. 

  
Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret) har udarbejdet en tilstandsrapport 
(se bilag). I tilstandsrapporten konkluderes, at der inden for den nærmeste årrække 
bør foretages investeringer for i alt 640.000 kr. eksklusiv moms i forhold til at 
vedligeholde den overordnede stand på bygningens klimaskærm. SKFC oplyser, at 
hvis kommunegarantien til energilånet bevilges, vil der blive udarbejdet et nyt 
vedligeholdelsesbudget for 2015-18, hvor SKFC vil søge en hurtigere forbedring af 
murene.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Endvidere har SKFC fået foretaget en forundersøgelse af tagflader ved tag over 
svømmehal og taghus ved vandruchebane (se bilag). I rapporten, der er udarbejdet 
af Blumensaat, Fugt- og Byggeteknik Aps, anbefales det (på side 7) at hovedparten 
af tagisoleringen fjernes og udskiftes som følge af at isoleringen er opfugtet. 
 
Ansøgningen har været til udtalelse hos Frederikshavn Kommunes revision om, 
hvorvidt udgifterne i ansøgningen om kommunal garantistillelse af lån, som ønskes 
optaget til Skagen Kultur og Fritidscenter til energirenovering falder indenfor de 
muligheder, der i lånebekendtgørelsen er opsat for at finansiere den type udgifter. 
Det kan i den forbindelse oplyses, at det er revisionens opfattelse, at udgifterne er 
låneberettigede.  

Handicappolitiske konsekvenser
 
 

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og 
Fritidscenter om en kommunal garanti til låneoptagelse på 2.082.660 kr. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Ansøgningen videresendes uden anbefaling.
 
Karsten Drastrup forlod mødet efter behandling af pkt. 9.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag.
 
 

Bilag
SKFC ansøgning, referat + bilag - 150428-Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf (dok.nr.91822/15)
VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & 
fritidscenter.pdf (dok.nr.91865/15)
VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R1132-003 Skagen Kultur og 
Fritidscenter, Tagflader.pdf (dok.nr.91968/15)
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10. Evaluering af én pas- og kørekortskranke

Sagsfremstilling
Fra 1. januar 2015 reducerede man antallet af skranker til ekspeditioner på pas og 
kørekort fra to til en i Frederikshavn som et led i budgetbeslutningen for 2015. 

Det har betydet en kraftig stigning i ventetiden i Frederikshavn, men også i Sæby, 
fordi borgere kan vælge at få lavet deres pas eller kørekort dér. Den maksimale 
ventetid var 48 minutter i 2014 i højsæsonen. Til sammenligning er ventetiden i 
2015 steget til 1 time og 18 minutter inden højsæsonen i juni og juli måned.

Antal pas og kørekort og max. ventetider i 2015 i Frederikshavn og Sæby:

 Mandage
 

torsdage Max 
ventetid

 Fr. Havn Sæby Fr. Havn Sæby  
Januar 130 60 253 84 0:42
Februar 129 57 248 102 0:51
Marts 231 92 271 123 1:11
April 150 55 347 143 0:58
Maj (12 
arbejdsdage)

206 78 232 107 1:18

I Skagen registreres antallet af henvendelser ikke, da kø-nummersystemet ikke er 
opdelt i kategorier.

Center for Bibliotek og Borgerservice har registreret en stigning i antallet af 
betjeninger indenfor pas- og kørekortsområdet de senere år. I 2013 var der i alt 
8.590 ekspeditioner. I 2014 steg antallet af ekspeditioner til 12.513, og de 
foreløbige tal for de første 5 måneder i 2015 indikerer, at det kan forventes, at det 
samlede antal ekspeditioner i 2015 vil stige yderligere og væsentligt mere end 
forventet, i forhold til tidligere år. 

Udfordringen vedrørende den stigende ventetid på pas- og kørekortsekspeditionen i 
højsæsonen foreslås imødekommet via en af to nedenstående løsningsmodeller. 
Begge modeller kan finansieres indenfor budgetrammen i Center for Bibliotek og 
Borgerservice.

Løsning 1
I de fire måneder om året, hvor der er flest henvendelser (april, maj, juni og juli), 
holdes der åbent i to skranker med pas- og kørekortsbetjening i Frederikshavn. 

Løsning 2
Der indføres en såkaldt ”acceptabel ventetid” på fx 30 minutter. Overskrides den 
acceptable ventetid tilkaldes en ekstra medarbejder til betjening i pas- og 
kørekortsskranken. Denne model fungerede frem til 2015 på mandage og torsdage, 
der er de dage, hvor det største antal borgere henvender sig.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17420
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og 
beslutter 

1.     om udvalget ønsker at imødegå den markant højere ventetid på pas- og 
kørekortsekspeditioner

2.     hvilket af de to løsningsforsalg udvalget i givet fald ønsker iværksat

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
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11. Puljeansøgninger 2. kvartal 2015 

Sagsfremstilling
Puljeansøgninger 2. kvartal under Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget fem ansøgninger om frie midler. Vedhæftet 
som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 2. kvartal 2015, juni 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 maj 2015 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 
157.417kr. 
Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i juni, september og december måned 
2015.
 

A. Skæve Borgerforening søger 5.000 kr. til en kultur- og Naturoplevelse 

B. Frederikshavn Skøjteforening søger 22.000 kr. til udgifter til halpersonale 
ved Årets sommercamp i Iscenter Nord 

C. Musikkorps Sæby søger 10.000 kr. afholdelse af sommerkoncerter i 
oplandet i Frederikshavn Kommune 

D. Musikforeningen Sæbygarden søger 30.000 kr. i støtte til deres 60 års 
jubilæumsfest 

E. Historisk Samfund for Vendsyssel søger om 5.000 kr. De søger tilskud til et 
register over indholdet af Vendsysselske Årbøger fra 1915-2014. 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og beslutter 
ansøgningerne.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
bilag puljeansøgninger - juni 2015 (dok.nr.90777/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5990
 Forvaltning: BKF
 Sbh: mrre
 Besl. komp: KFU
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Økonomioversigt 2014-2015 - KFU (dok.nr.90779/15)
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12. Plakatsøjlen i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående 
Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. 
Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse.

Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en 
eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker 
falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som 
har indvilliget i at producere de nye sten/klinker.

Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC 
Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil 
beløbe sig til 150.000 kr.

En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil 
beløbe sig til 
32.000 kr.

Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 
bidragsydere på i alt ca. 
35.000 kr.
Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og 
Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til 
yderligere 2 - 3 formodede bidragsydere.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til
 

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen.

2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte 
finansiering af restbeløb.

 
 
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2015

1. Udvalget ønsker bortskaffelse.

2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19361
 Forvaltning: CBB
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til 
fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 
måneder. 
Den tidligere oplyste pris for en samlet renovering af plakatsøjlen beløb sig til 
150.000 kr. 
Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra de forskellige bidragsydere på ca. 65.000 
kr. 
Der er endvidere arbejdet med en alternativ billigere løsning for restaurering af 
plakatsøjlen, som der orienteres om på mødet.

Indstilling
Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til

1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen
2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere 

plakatsøjlen

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
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13. Sygefravær i 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 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
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 - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: KFU
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14. Orientering til udvalget

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

 Invitation og program til Kulturmødet på Mors

 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Udsættes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup.
 
 

Bilag
KM15 foreløbigt program 03062015.pdf (dok.nr.95888/15)
Invitationsbrev KM15 kulturudvalg m.v.pdf (dok.nr.95887/15)

 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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