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1. 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
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.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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Supplerende sagsfremstilling
Budgetforslaget har været i høring i Handicapudvalget og Integrationsrådet med 
høringsfrist den 31. juli 2015.
 
Der er indkommet høringssvar fra Handicapudvalget og Integrationsrådet.
 
Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det 
inden for udvalgets egen budgetramme.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget  

1. drøfter de indkomne høringssvar

2. beslutter budgettet for 2016 – 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015

1. drøftet
2. beslutter foreliggende budgetforslag

Bilag
KFU budgetrammer 2016-2019 - til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15)
Budgetforlig KFU - 2016 - 2019 (dok.nr.97641/15)
2016 - Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15)
Budget 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf (dok.nr.101412/15)
Høringssvar vedr. budget 2016.pdf (dok.nr.129503/15)
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2. Afklaring af politiske mål med virksomhedsplaner 2015/2016

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på et møde den 13. maj virksomhedsplaner 
2015 for institutioner på kultur- og fritidsområdet.
 
Udvalget besluttede at tage de indkomne virksomhedsplaner til efterretning og lade 
dem indgå i de planlagte dialogmøder den 2. juni 2015, hvorefter sagen ønskes 
genoptaget.
 
På baggrund af dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og med institutioner, 
organisationer og råd på kultur- og fritidsområdet lægges der nu op til, at Kultur- og 
Fritidsudvalget skal afklare, hvilke politiske pejlemærker institutionerne skal arbejde 
hen imod i det kommende år.
 
Institutionerne skal udarbejde nye virksomhedsplaner og sende dem til udvalget 
seneste den 1. maj 2016.   
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til 
virksomhedsplaner 2015/2016, og som skal anvise de politiske prioriteringer for 
institutionerne på kultur- og fritidsområdet   
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Fremover benævnes planen for virksomhedsplan/samarbejdsaftale.
Udvalget ønsker, at institutionerne forholder sig til demografiudviklingen samt evt. 
kommende års faldende driftstilskud i planerne. 
Administrationen udarbejder tekst til brug for institutionernes arbejde med 
udgangspunkt i udvalgets drøftelser.
 
Bilag
Skabelon for virksomhedsplaner 2015/2016 (dok.nr.111986/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15096
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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3. Orientering om ophør af Regional Fritidsaftale

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. marts 2013 at tiltræde 
”Fritidsaftale Nordjylland – MOD 2013-2014” og afsatte i den forbindelse 10.000 kr. 
til finansiering af aftalen, der skulle forløbe som et forsøg over 2 år.  

Center for Kultur og Fritid har modtaget evaluering fra styregruppe for den 
regionale fritidsaftale (vedhæftet som bilag), hvor de redegører for de aktiviteter der 
har været afholdt i den 2 årige forsøgsperiode og hvorledes opbakningen til aftalen 
har været.
 
Styregruppen vurderer, at en regional fritidsaftale i sin nuværende form ikke er 
interessant for det politiske system i og med, at der ikke har været beslutninger der 
skulle træffes, og der har undervejs i processen ikke har vist sig scenarier, hvor det 
giver mening at have et regionalt beslutningsforum for politikere indenfor 
fritidsområdet.
 
Styregruppen konkluderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er 
tilstrækkelig opbakning til at forlænge fritidsaftalen og anbefaler derfor at den 
regionale fritidsaftale nedlægges i sin nuværende form. 
 
Styregruppen foranlediger, at uforbrugte midler sendes tilbage til de enkelte 
kommuner. Frederikshavn Kommune kan imødese at få et beløb på 2.852,95 kr. 
refunderet.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning
Udvalget ønsker at (arbejde) styrke samarbejdet med Hjørring Kommune på 
fritidsområdet. 
 
Bilag
Den Regionale Fritidsaftale - 2012-52817-25 Den Regionale fritidsaftale 
13921410_1_0.docx (dok.nr.102076/15)
Den Regionale Fritidsaftale - 20150519132500198.pdf (dok.nr.102077/15)
Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD 2013-2014  (dok.nr.153601/12)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/12935
 Forvaltning: CKF
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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4. 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.
 

Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget besluttede på møde den 10. juni 2015 at udsætte punktet.
 
Punktet genoptages.
 
Inden for de af Kultur- og fritidsudvalgets økonomisk givne rammer har Center for 
Bibliotek & Borgerservice (CBB) foretaget de nødvendige tiltag for at imødegå det 
stigende antal ekspeditioner og sikre en acceptabel ventetid.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget 
drøfter sagen og beslutter, at CBB fortsat sikrer og tilpasser driften af pas- og 
kørekortskranker indenfor CBBs økonomiske rammer.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Godkendt.
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5. Orientering om Kørselskontorets udgifter til befordring med 
skolebus i det kommende skoleår med ny skolestruktur

Sagsfremstilling
Der er nu indgået kontrakter på 4 kommunale kørselstilbud (ruterne 9, 10, 7 og 17), 
som er vundet af henholdsvis Hjørring Citybus A/S og Hørby Rute- og Turistbusser 
I/S.  På baggrund af de indgåede kontrakter om kørsel er der nu lavet de samlede 
konsekvensberegninger for hele økonomien i forbindelse med omlægning af ruter 
og køreplaner i det kommende skoleår 2015/16 med ny skolestruktur. 
 
Der forventes samlet en merudgift på godt 1,3 mio. kr. til nye og omlagte ruter. 
Hertil kommer en merudgift til ca. 150 ekstra buskort, svarene til ca. 300.000 kr. 
 
Der er i den samlede udgift inkluderet en udgift til 3 dubleringbusser. Det endelige 
behov herfor kender vi først, når året er omme, da det bl.a. er afhængigt af 
vejrforhold. Det er vores vurdering, at der højst bliver behov for 3 dubleringsbusser. 
Den samlede udgift bliver således muligvis mindre, hvis der alene er brug for 2 
dubleringsbusser.   
 
Endvidere er der optimeret på omkostningerne på skoleruter, som ikke er berørt af 
skolestrukturændringer. 
 
Samlet set bliver merudgifterne til nye ruter inkl. dubleringsbusser og buskort som 
følge af skolestrukturen 1.641.000 kr. 
 
Der opnås endvidere en besparelse ved optimering på skoleruter, som ikke er 
berørt af skolestrukturændringer, på 314.000 kr. 
 
Kørselskontorets estimat i 2014 lød på 1.975.000 kr. Der er afsat 1.125.000 kr. i 
2015 og 2.700.000 kr. i 2016 kr. i budgettet til kørselsudgifter i forbindelse med ny 
skolestruktur. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalgene tager til 
efterretning, at beløbet på kr. 1.641.000 overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget 
til Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn 
Kommune.pdf (dok.nr.146346/14)
Konsekvenser af køreplanændringr pr. 28. juni 2015. (dok.nr.127822/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10951
 Forvaltning: CBB
 Sbh: hahe
 Besl. komp: BUU/KFU
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6. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte 
kørselsområder

Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn Kommune i et visitationsprojekt på udvalgte 
kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. 

Hovedformålet med Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet var at 
anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i 
visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn Kommune.

BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport 
fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den 
blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. 

Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt 
anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte 
kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og 
procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som 
administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte 
fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, 
afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). 

For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder 
bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en 
Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til 
kørselsordningerne.

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der 
deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.

Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte 
samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling 
og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle 
konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil 
udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget 
en helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. 

Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, 
og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til 
Styregruppens beslutninger.

Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra 
BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22129
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: BUU/KFU/SUU/SOC
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i de politisk besluttede serviceniveauer.

Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der 
er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet 
opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde 
har uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 
2014 kunne indfries.

Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om 
Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning

Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg, 
Børne- og Ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og 
Handicapråd.
 
Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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7. Poesibyen

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. 
september. 
 
Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte ”Poesi Parken” i Larvik, der er et 
flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det 
lokale erhvervsliv.   
 
”Poesi Parken” består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen 
og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige 
pladser, havneområdet m.v.
 
I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af 
medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til 
Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske 
værter.
 
Projektoplægget er vedlagt som bilag.
 
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget 
og genoptager sagen på næste KFU møde.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et 
projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget 
inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter.
Sagen genoptages.
 
Bilag
Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - 
projektoplæg.pdf (dok.nr.131478/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22441
 Forvaltning: BK
 Sbh: ufbo
 Besl. komp: KFU
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8. 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.

 
Supplerende sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til 
fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 
måneder. 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/19361
 Forvaltning: CBB
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU/ØU
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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.
 
Supplerende sagsfremstilling
Punktet genoptages.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren 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 19. august 2015
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at finansiere en evt. renovering med 32.000 fra 
udvalgets frie midler og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at 
finansiere restbeløbet til en evt. renovering på kr. 32.000.
 
Bilag
Økonomi plakatsøjlen (dok.nr.135610/15)
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9. 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.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages.
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

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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10. Orientering til udvalget

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

 Ansøgning fra Seif

 Program for Kulturmødet på Mors

 Studietur til Larvik

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

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at give 10.000 kr. til Frederikshavn 
Kunstmuseums indsamling til maske af Jens Gallschøitt. Beløbet finansieres af de 
frie midler.
 
Bilag
KM15-program-version300715.pdf (dok.nr.131653/15)

 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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Sag nr. 14/21293 

Dok.nr. 97641/15 

 

 

 

 

Budget 2016 – 2019 
 

Kultur- og Fritidsudvalget  
 

 

(1.000 kr.) 

Nr. Beskrivelse Dok. nr. 
Drift   

2016 

Drift   

2017 

Anlæg    

2016 

   

KFU 02/2016 Bødeforlæg – for sent anmeldt flytning 62463/15 150 100 0 

KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 70741/15 1.000 1.000 0 

KFU 07/2016 

 

Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord – LED skærm/reklamesalg, samt 

takststigning 70849/15 250 250 0 

KFU 08/2016 Takststigning 74995/15 125 125 0 

- Projekt - Vi bevæger Østervrå   -95 -95 0 

- Rammereduktion  1.274 1.274 0 

I alt   2.704 2.654 0 
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Udeholdt 

budgetbeløb

Budgetforslag

P2 (Budgetårets 

priser)

1 kr.

KFU 02/2016 KFU 04/2016 KFU07/2016 KFU 08/2016 KFU 08/2017 Enheder til 

reducering

Reduktion 

100.000

Reduktion 

1.274.000

DKK DKK DKK 0,12 1,51

Borgerservice 22.710.695 -150.000

Boligstøtte/boligsikring 51.492.312

Udbetaling Danmark 7.739.798

Borgerservice Kontrolenheden -2.737.270 -2.737.270 -3.243 -41.313

Kørselskontoret 26.644.634 26.644.634 31.565 402.141

Frederikshavn Kommunes biblioteker 23.554.566 23.554.566 27.904 355.503

Hjørringvej 200 7.063 7.063 8 107

Øveforeningen Maigaarden 69.634 69.634 82 1.051

Kommandantboligen 8.574 8.574 10 129

Manegen Sæby Kulturhus 549.649 549.649 651 8.296

Maskinhallen 93.277 93.277 111 1.408

Museer

Nordjyllands kystmuseum 6.536.682 6.536.682 7.744 98.656

Frederikshavn Kunstmuseum 731.104 731.104 866 11.034

Konsul Ørums gård 35.976 35.976 43 543

Skagen Museum 3.508.086 3.508.086 4.156 52.947

Teatre

Frederikshavn Teaterforening 131.606 131.606 156 1.986

Teater bibliotek og KAFBU 75.783 75.783 90 1.144

Vendsyssel Teater 706.347

Stadion og idrætsanlæg

Arealer og pladser 68.324 68.324 81 1.031

Boldbanekontrakt 2.041.154

Sæby Svømmebad 3.140.740 3.140.740 3.721 47.402

Dybvadhallen 522.527 522.527 619 7.886

Frederikshavn Idrætscenter I/S 2.356.692 2.356.692 2.792 35.569

Lystfiskerforeningen Fr.havn 35.125 35.125 42 530

Skagen Kultur- og Fritidscenter 3.940.387 3.940.387 4.668 59.471

Skagen Ridehus 109.639 109.639 130 1.655

Skagen Tennis- og Badmintonklub 698.999 698.999 828 10.550

FFI 239.393 239.393 284 3.613

Sæby Fritidscenter 510.291 510.291 605 7.702

Vedligeholdestilskud SIK 1.051.694 1.051.694 1.246 15.873

Østervråhallen 1.290.651 1.290.651 1.529 19.479

Ålbæk Idrætscenter 1.426.475 1.426.475 1.690 21.529

Ålbæk Idrætsforening 263.408 263.408 312 3.976

Syvstenhallen 229.747 229.747 272 3.468

Fælleskonto

Dispositionspulje 0,5% 290.979 290.979 345 4.392

Ad-hoc pulje 90.647 90.647 107 1.368

Administration/projektydelser 660.595 660.595 783 9.970

Analyse på fritidsområdet 357.118 357.118 423 5.390

Bannerslundprojekt 656.602 656.602 778 9.910

Borgerhuse 105.489 105.489 125 1.592

Børnekultur- puljemidler 94.079 94.079 111 1.420

Børnekulturfestival 25.880 25.880 31 391

Børnekulturkonsulent 547.398 547.398 648 8.262

Filmfestival 85.215 85.215 101 1.286

Filmmaskinen 407.603

Frederikshavn kommunes prisfest 81.696 81.696 97 1.233

Frie midler 416.095 416.095 493 6.280

Kulturalliancen 67.239 67.239 80 1.015

Maritim Historisk Forening 187.161 187.161 222 2.825

Regional Kulturaftale 208.079 208.079 247 3.140

Sct. Hans aften Skagen 21.097 21.097 25 318

Skagen Festival 232.965 232.965 276 3.516

Skulpturer 623 623 1 9

Verdensballetten 37.683 37.683 45 569

Aalbæk Kulturhus 111.979 111.979 133 1.690

Frederikshavn Kommunale 

Musikskole
6.376.978 -40.000 -40.000

Stadsarkiv 1.564.532 1.564.532 1.853 23.613

Bannerslundhallen 562.563 562.563 666 8.491

Iscenter Nord 1.763.040 -250.000

Kulturhuset Kappelborg 2.089.114 -5.000 -5.000 35.000

Folkeoplysning 27.570.227 -1.000.000

Det Musiske Hus 2.912.240 2.912.240 3.450 43.954

Frederikshavn Svømmehal 1.736.852 -80.000 -80.000

sag 14/21293 dok.nr. 97027/15
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Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området 
 
 
Integrationsrådet: 

Dato: 24. juli 2015 

Høringsmateriale – Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune 
 
Eva Ottesen har den 24. juni 2015, på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget, udsendt 
materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 31. 
juli 201t5. Næste møde i integrationsrådet er den 11. august 2015. Materialet er derfor 
blevet behandlet administrativt via mail med efterfølgende udfærdigelse af 
høringssvaret. 
 
I forhold til det udsendte materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet 
bekymring omkring nedskæringerne på det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, 
herunder besparelserne på Fælleskonti, som det fremgår af dokument 97027/15_v4.  
 
Integrationsrådet er vidende om, at der skal ske besparelser, men at besparelserne 
netop udmøntes på de konti, som integrationsrådets frivillighedsindsats kan gøre brug 
af, vækker bekymring. I parentes bemærkes, at Frederikshavn Kommunes 
sundhedsdirektør, i lighed med integrationsrådet, har lagt op til at øge den frivillige 
indsats.  
 
 
 

 
 
Handicaprådet: 
 
Handicaprådet tager høringsmaterialet til efterretning – uden yderligere bemærkninger. 
 
 
På formandens vegne 
 
Bente Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsnummer: 15/21081 
Dok. nr.: 123778/15  
Forfatter: 
Susanne Andersen 
 
Emne: 
Høringssvar til Kultur- og 
Fritidsudvalget 
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Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på 

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune 
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013) 

Generel vejledning: 

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 

Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 

nærmere fastsat periode. 

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 

resultatkrav til virksomheden. 

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen.  

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 

lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 

krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk. 

Planens opbygning: 

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 

samt hvor planen kan rekvireres.  

Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 

stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 

forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde. 

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 

virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år. 

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 

prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget. 

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 

udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 

gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 

fuldførelsen heraf. 

 
 



Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

Indhold 

1. Forord 
Her kan virksomheden kort redegøre 

2. Virksomhedens rammer 
 Adresse og stamdata  

 Formål 

 Forudsætninger 

 Organisation 

 Fysiske rammer 

 Nøgletal 

 Økonomi 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Statusbeskrivelse 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

 Mål og resultatkrav 

 Opmærksomhedspunkter 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

 Politiske prioriteringer fokusområder  

 Opfølgning  

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2016 
 Fokusområder  

 Udviklingsmål  

 Forbedringstiltag 



Center for Kultur og Fritid 

august 2013 

dok. 45805-13v4 

 Iværksættelse og risikovurdering 

 

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 1. maj hvert år. 
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Til Kommunerne i Region Nordjylland 
Kopi til Indtast Kopi til 
Fra Styregruppen for den regionale fritidsaftale 
Sagsnr./Dok.nr. 2012-52817 / 2012-52817-25 
 

19-05-2015 

Den Regionale fritidsaftale 

Den Regionale Fritidsaftale har i aftale perioden afholdt to ud af de aftalte fire temamøder for toppoliti-
kere og fritidschefer i Region Nordjylland. 

Første møde om events og foreningsliv blev afholdt i Aalborg. Der var meget stor tilslutning til mødet 
med ca. 40 fremmødte. De fleste deltagere var politikere og chefer. Gode input fra oplægsholderne gav 
stof til eftertanke. 

Andet møde om faciliteter på fritidsområdet blev afholdt i Vesthimmerland. Med ca. 35 fremmødte var 
der stadig god opbakning til mødet. Der deltog dog ikke så mange politikere i mødet. Gode input fra 
blandt andet Lokale- og Anlægsfonden og fra Syddansk Universitet gav igen ideer der kunne bringes 
med hjem de enkelte kommuner. 

Tredje møde blev aflyst på grund af for få deltagere. 

Efter de to afholdte møder og erfaringen med den manglende opbakning til det tredje møde, kan styre-
gruppen konkludere, at der – som forventet – kan være en god idé i at samle folk indenfor fagområdet til 
faglige drøftelser og gode forskningsbaserede input.  

Det er dog også konklusionen, at en regional fritidsaftale i sin nuværende udformning ikke er interessant 
for det politiske system. Der har ikke været beslutninger der skulle træffes, og der har undervejs i pro-
cessen ikke udkrystalliseret sig scenarier hvor det giver mening at have et regionalt beslutningsforum 
for politikere indenfor fritidsområdet. 

Beslutninger indenfor fritidsområdet der strækker sig over kommune-grænser kan løses bilateralt eller i 
andre fora. 

Den faglige sparring og de faglige input som er nødvendige for embedsmænd der arbejder med fritids-
området, kan varetages på bedste vis i regi af Fritidssamrådet for Region Nordjylland. 

Styregruppen for den regionale fritidsaftale anbefaler derfor, at den regionale fritidsaftale nedlægges i 
sin nuværende form. Hvis der på et senere tidspunkt skulle vise sig et behov for en lignende konstrukti-
on kan aftalen nemt genoplives. 

Styregruppen foranlediger, at uforbrugte midler formidles tilbage til de enkelte kommuner. Regnskabet 
ser således ud: 

Indtægter (10.000 kr./kommune 
dog Læsø/1.000 kr.) 

101.000,00 kr.  

Udgifter 72.185,80 kr.  

Rest 28.814,20 kr.  

Læsø refunderes 285,30 kr.  

Andre Kommuner refunderes 2.852,95 kr.  

 

Fritidsområdet 
 
Sundheds- og Kulturforvaltnin-
gen 
Danmarksgade 17 
9000 Aalborg 

 
Init.: RKJ 

 



 

  2/2 

 

 

Oversigt over konteringer i Den Regionale Fritidsaftale vedlægges dette notat. For yderligere henven-
delser om fritidsaftalen kontakt venligst områdechef Erik Kristensen, erik.kristensen@aalborg.dk, eller 
99 31 41 70  

mailto:erik.kristensen@aalborg.dk
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Indledning 
 

I denne første regionale fritidsaftale mellem de nordjyske kommuner mødes 

forskelligheder og MODsætninger i ønsket om et større samarbejde og i 

forventningen om, at sammen kan vi mere. Nordjylland består af de 11 

nordjyske kommuner Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, 

Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord 

kommuner. Det er således MODsætninger, der mødes i forhold til 

kommunernes forskelligartede geografi, størrelse og organisering på 

fritidsområdet.  

 

Målet med denne første generation af en regional, nordjysk fritidsaftale er at 

MODne visioner og så kimen for fremtidens arbejde og indsats på 

fritidsområdet. Med denne fritidsaftale ønsker de nordjyske kommuner at rette 

blikket MOD fremtiden og identificere de områder, hvor vi i samarbejde kan 

styrke det kommunale arbejde på fritidsområdet – til gavn for borgere og 

medarbejdere i kommunerne.  

 

Det kræver MOD at tænke anderledes, at løfte sig op og træde nye stier 

sammen. Mod 2013-2014! 

 

 

Kapitel 1: Den brændende platform 
 

Danskernes liv forandrer sig i disse år. Vi er som samfund nødt til at finde 

løsninger på nationale og globale udfordringer. Effektivisering, 

omstrukturering, faglig udvikling og innovation er centrale begreber for alle 

voksne danskere. Vores arbejdsliv er præget af stor omskiftelighed og 
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fleksibilitet. Det er imidlertid ikke kun i arbejdslivet, at man ser de store 

forandringer, der præger vores samfund. 

 

Danskernes fritidsliv har forandret sig i udtalt grad de sidste 30-40 år. Nye 

organisationsformer på fritidsområdet er dukket frem, nye aktivitetsformer 

vælter frem fra alle hjørner af landet og befolkningens deltagelse i fritidslivet 

har forandret sig meget. 

 

Denne udvikling stiller store krav til kommunerne, som med 

Folkeoplysningsloven i hånden forvalter et fritidsområde, der har udviklet sig til 

at omfatte uendelig meget mere end den klassiske frivillige folkeoplysende 

forening. 

 

Udviklingen på fritidsområdet stiller store krav til kommunens facilitering af 

borgernes fritidsliv. På idrætsområdet er udviklingen veldokumenteret. 

Fleksible arbejdstider medfører stigende efterspørgsel efter fleksible 

idrætstilbud. Fitnesssektorens opblomstring de sidste 20 år er et eksempel på 

dette fænomen. Skal kommunerne adressere denne udfordring i deres 

facilitetspolitik? Skal det være nemmere at komme ind i de kommunale haller 

som privat borger? 

 

Fodbold, håndbold, badminton og gymnastik er stadig store idrætsgrene, men 

der er opstået og opstår til stadighed et væld af aktivitetsformer, såsom 

kampsport, Zumba, parkour, qian-ball og lignende. Skal kommunernes 

faciliteter udvikles, så de i højere grad er relevante for alle disse aktiviteter? 

 

Sundhed er en af tidens helt store udfordringer. Et stillesiddende liv med et 

økonomisk overskud til at spise alt, hvad man ønsker, er en stor udfordring for 

menneskeheden. 

 

Hvilken rolle skal fritidsområdet i almindelighed og de kommunalt ansvarlige 

politikere på området i særdeleshed spille i relation til denne udfordring? Det 

vil formentlig blive ved med at være en stadig større udfordring for 

kommunerne at adressere denne opgave. Det kræver en høj grad af faglighed 

og visionære politikere, der handler proaktivt. 

 

Talentudviklingsområdet er et andet felt hvor tværgående samarbejde kan give 

et stort og afgørende løft. Talentudvikling kræver dedikerede miljøer med høj 

faglig kompetence. Den type miljøer kan blive styrket af, at flere arbejder 

sammen.  

 

En af de helt store udfordringer for kommunerne i Region Nordjylland er at 

være et attraktivt bosætningsområde - både for virksomheder og arbejdskraft. 



FRITIDSAFTALE NORDJYLLAND – MOD 2013-2014 

SIDE 4 AF 7 

Et element i disse bestræbelser kan være branding af områder/kommuner og 

events, der er med til at markedsføre regionen. 

 

Hvilken rolle kan fritidsområdet spille for at være med til at gøre landsdelen 

attraktiv for både nuværende og potentielle borgere? 

 

Udfordringerne på fritidsområdet er store og komplekse. Der er en høj grad af 

overlap med en række andre fagområder i kommunerne. I mange tilfælde kan 

det ligefrem være fritidsområdet, der kan være med til at binde den 

kommunale forvaltning sammen på tværs af forvaltninger og fagområder. 

Mange fagområder har fået øjnene op for, hvilket potentiale fritidsområdet 

egentlig rummer. 

 

Det stiller store krav til de politisk ansvarlige for området. De nordjyske 

kommuner indgår derfor i fællesskab en regional fritidsaftale, hvis formål er at 

styrke kommunernes arbejde med fritidsområdet og at udfolde områdets 

samfundsmæssige betydning og potentiale.  

 

 

Kapitel 2: Visionsmøder 2013 og 2014 
 

Målet med denne regionale fritidsaftale er at samle de nordjyske kommuner i 

et fælles visions- og strategiforum, således at vi i fællesskab kan få rettet 

blikket mod den lange bane og mod fremtidens udfordringer på fritidsområdet. 

På lidt længere sigt, er hensigten at der skal skabes grobund for mere 

forpligtende økonomiske samarbejder mellem de Nordjyske Kommuner i lighed 

med Kulturaftalen. Det kan evt. starte som samarbejde omkring konkrete 

projekter hvor der både findes kommunal og ekstern finansiering.  

 

Arbejdet i 2013 og 2014 organiseres som to årlige visionsmøder med et 

specifikt fagligt tema på hvert visionsmøde. Visionsmøderne skal have et højt 

fagligt niveau og være baseret på aktuel forskning og viden.  

 

 

De fire visionsmøder kunne fx have følgende 
tematikker:  
 

Møde 1: Nordjylland på Danmarkskortet / Fælles branding og events. 

 

Møde 2: Befolkningens idrætsdeltagelse & Fremtidens nordjyske 

idrætsfaciliteter.  

 

Møde 3: Den fælles sundhedsudfordring & Fundraising for fremtiden. 

 

Møde 4: Lettelse af administration, fremtidens digitalisering og IT på 

fritidsområdet.  
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Ovennævnte tematikker holdes fleksible på den måde, at de løbende justeres i 

forhold til resultaterne og drøftelserne på foregående møder. Udover det givne 

tema sammensættes desuden en dagsorden på baggrund af de enkelte 

kommuners aktuelle fritidspolitiske udfordringer. Det kunne for eksempel være 

tilskudsmodeller, facilitetsudvikling, konkurrenceudsættelse el. lign.  

 

Visionsmøderne annonceres med minimum 2 måneders varsel. Visionsmøderne 

afholdes i fire forskellige kommuner i Nordjylland, dog tages der hensyn til 

geografi og transporttider. 

  

 

Kapitel 3: Dialog med Kulturministeriet om en 
Fritidsaftale Nordjylland 
 

Sideløbende med visionsmøderne går de nordjyske kommuner sammen om en 

dialog med Kulturministeriet i forhold til mulighederne for at lave en 

fritidsaftale i lighed med den nuværende kulturaftale. 

 

Kulturaftalen har den styrke, at den samler de nordjyske kommuner omkring 

nogle projekter, som kommunerne ikke ville kunne løfte enkeltvis, samtidig 

med at der er skabt et velfungerende netværk mellem kommunerne, der har 

stor værdi i forhold til erfaudveksling m.v. 

 

En Fritidsaftale Nordjylland vil have de samme potentialer. Med en sådan aftale 

vil det være muligt at udfolde nogle af de potentialer, som fritidsområdet har i 

forhold til både sundhed, social kapital, branding og indtjening. Det kan 

samtidig medvirke til at sætte fokus på nogle af de udfordringer, mange af 

kommunerne står overfor, i forhold bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne samt 

det, at en stor del af de idrætsudøvende ikke er organiserede.  

 

Der har indledningsvis været en kontakt på embedsmandsplan mellem 

kommuner og Kulturministeriet, hvor det fra ministeriets side blev afvist at 

indgå i en sådan aftale. Vurderingen er derfor, at der skal være en politisk 

proces for at det skal have en chance. 

 

Der udpeges derfor en arbejdsgruppe af politikere fra de nordjyske kommuner. 

Gruppen har til opgave:  

 

 At udarbejde et visionsoplæg, som kan bruges til en politisk dialog med 

Kulturministeriet. 

 At undersøge alternative muligheder for medfinansiering til 

gennemførelse af visionerne. 
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 At afklare det økonomiske ambitionsniveau. 

 At afklare den politiske opbakning blandt kommunerne til projektet.  

 

Det bliver således herunder arbejdsgruppens opgave at identificere de 

konkrete initiativer/projekter, hvor der kan samarbejdes og findes ekstern 

finansiering. 

 

Kapitel 4: Deltagergruppe og organisering af 
arbejdet 
 

Deltagergruppen i dette fælles visions- og strategiforum er formændene for de 

udvalg, der har det politiske ansvar for Folkeoplysningsloven. Herudover kan 

relevante og interesserede politikere deltage. Endvidere deltager relevante 

embedsfolk. 

 

For at opnå den nødvendige kvalitet i mødernes indhold, nedsættes en 

planlægningsgruppe. Planlægningsgruppen har ansvaret for indhold og 

organisering af møderne, herunder dagsorden og relevante oplæg. Endvidere 

skal planlægningsgruppen varetage den nødvendige opfølgning på møderne, 

herunder facillitering af konkrete aftaler, projekter og initiativer etc.  

 

Planlægningsgruppen sammensættes af 2 fritidschefer og 4 konsulenter fra 

kommunerne. Disse udpeges på et stormøde i foråret 2013, når fritidsaftalen 

er politisk vedtaget i kommunerne.    

 

 

Kapitel 5: Resultater og evaluering 
 

Planlægningsgruppen har et løbende ansvar for, at der laves en skriftlig 

opsamling på visionsmøderne i kraft af referater, samt notater omkring 

eventuelle aftaler og initiativer etc.  

 

I de tilfælde, hvor møderne fører til konkrete samarbejder, projekter og 

initiativer, der rækker udover de opgaver, som planlægningsgruppen kan 

påtage sig, etableres der konkrete, tværkommunale arbejdsgrupper m.v. til at 

løfte opgaverne.  

 

Evaluering af og opsamling på visionsprocessen og dialogen med 

Kulturministeriet indgår som en del af det sidste visionsmøde i 2014. På dette 

møde drøftes om og i givet fald i hvilken form, man fortsætter det regionale 

fritidssamarbejde.  
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Kapitel 6: Aftalens finansiering  
 

Visionsmøderne skal have et højt fagligt niveau og været baseret på aktuel 

forskning og viden. En viden som kommunerne ikke selv råder over. Derfor er 

det nødvendigt at invitere relevante forskere og videnspersoner til at holde 

oplæg og bidrage indholdsmæssigt og metodisk til visionsmøderne.  

 

De deltagende kommuner forpligter sig derfor til at bidrage med 10.000 kr. 

hver, der forfalder i efteråret 2013. Fritidsaftalens planlægningsgruppe 

disponerer over midlerne. Planlægningsgruppen udsender et regnskab til de 

deltagende kommuner ved udgangen af 2014. Planlægningsgruppen er 

ansvarlig for, at budgettet holdes. Der kan ikke indkræves flere midler fra 

kommunerne. Ubrugte midler tilbageføres til kommunerne.      

 

 

Kapitel 7: Underskrift af aftalen 
 

 

Aalborg Kommune………………………………. 

 

Mariagerfjord Kommune………………………………. 

 

Brønderslev Kommune………………………………. 

 

Morsø Kommune………………………………. 

 

Frederikshavn Kommune………………………………. 

 

Rebild Kommune………………………………. 

 

Hjørring Kommune………………………………. 

 

Thisted Kommune………………………………. 

 

Jammerbugt Kommune………………………………. 

 

Vesthimmerlands Kommune………………………………. 

 

Læsø Kommune………………………………. 
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1.	  Indledning	  
	  
Charlotte	   Laubek	   har	   kontaktet	   NOVA	   PRO	   for	   at	   få	   udført	   en	   analyse	   af	   transportforhold	   i	  
forbindelse	   med	   det	   forslag	   til	   ændret	   skolestruktur,	   som	   er	   sendt	   i	   høring	   af	   Frederikshavn	  
Kommune	  den	  30.	  maj	  2014.	  
	  
Analysen	  er	  gennemført	  af	  chefkonsulent	  Preben	  Thisgaard,	  som	  har	  erfaring	  fra	  at	  have	  arbejdet	  i	  
både	   undervisnings-‐	   og	   transportsektoren.	   Desuden	   har	   han	   mere	   end	   20	   års	   erfaring	   fra	  
transportsektoren	   som	   rådgiver	   for	   bl.a.	   EU	   kommissionen,	   flere	   ministerier,	   styrelser	   og	  
kommuner.	   I	  de	  sidste	  to	  år	  har	  han	  gennemført	  analyser	  omkring	  transport	  til/fra	  skoler	   for	  en	  
række	  forskellige	  opdragsgivere	  i	  omkring	  et	  dusin	  kommuner.	  
	  
Notatets	  formål	  er,	  at	  give	  en	  vurdering	  af	  væsentlige	  forhold	  omkring	  transport	  til/fra	  skole	  for	  de	  
elever,	   som	  skal	   skifte	   skole	   i	  det	   forslag	   til	  ny	   skolestruktur,	   som	  er	   sendt	   i	  høring	  den	  30.	  maj	  
2014.	  

2.	  Hvilket	  materiale	  har	  været	  til	  rådighed?	  
	  
Følgende	  materiale	  har	  været	  til	  rådighed	  for	  analysen:	  
	  

1. Transportberegninger	  dateret	  Frederikshavns	  Kommunes	  kørselskontor	  8.	  april	  2014	  
2. Transportberegninger	  dateret	  Frederikshavns	  Kommunes	  kørselskontor	  8.	  maj	  2014	  
3. Frederikshavns	  Kommune,	  30.	  maj	  2014.	  ”Offentlig	  høring	  og	  indhentning	  af	  udtalelser	  fra	  

skolebestyrelser	   og	   forældrebestyrelser	   vedr.	   ny	   organisering	   af	   børneområdet	   i	  
Frederikshavn	  Kommune”	  (37	  sider)	  

4. E-‐mail	   korrespondance	   mellem	   Charlotte	   Laubek	   og	   chefkonsulent	   Søren	   Skriver,	  
Frederikhavns	  Kommune	  mellem	  den	  27.	  maj	  og	  11.	  juni	  2014	  

5. E-‐mail	   korrespondance	   mellem	   Charlotte	   Laubek	   og	   centerchef	   Vibeke	   Post	   Madsen,	  
Frederikshavns	  Kommune	  mellem	  den	  14.	  og	  16.	  juni	  2014	  

6. Undervisningsministeriets	  svar	  af	  26.	  juni	  2014	  på	  henvendelse	  fra	  Charlotte	  Laubek	  
7. E-‐mail	   korrespondance	   mellem	   Charlotte	   Laubek	   og	   afdelingsleder	   Sofie.	   S.	   Olsen	   og	  

centerchef	  Anette	  Ravnsholt,	  Frederikshavns	  Kommune	  mellem	  17.	  og	  27.	  juni	  2014.	  
	  
Nogle	  få	  elementer	  i	  det	  foreliggende	  materiale	  skal	  fremhæves.	  	  
	  
Folkeskoleloven	  og	  de	   to	   relevante	  bekendtgørelser	  giver	  ganske	  vide	   rammer	   for	  kommunerne	  
omkring	   tilrettelæggelse	  af	   skolekørsel.	  Dog	  er	  der	  nogle	   ret	  præcise	  beskrivelser	   af	  hvornår	  en	  
elev	  er	  berettiget	  til	  kørsel	  differentieret	  efter	  klassetrin	  og	  afstand	  mellem	  hjem	  og	  skole.	  
	  
De	  relevante	  bestemmelser	  er	  i	  Folkeskolelovens	  §	  26	  (fra	  juni	  2014)	  og	  fra	  1.	  august	  2014	  i	  den	  
nye	  bekendtgørelse	  om	  befordring	  (nr.	  668	  af	  20.	  juni	  2014).	  	  
	  
F.	  eks.	  står	  der	  i	  Folkeskolelovens	  §	  26:	  
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§	  26.	  Kommunalbestyrelsen	  skal	  sørge	  for	  befordring	  mellem	  skolen	  eller	  brobygningsinstitutionen,	  jf.	  
kapitel	   2	   a	   og	   kapitel	   2	   a	   i	   lov	   om	   vejledning	   om	  uddannelse	   og	   erhverv	   samt	   pligt	   til	   uddannelse,	  
beskæftigelse	  m.v.,	  og	  hjemmet	  eller	  dettes	  nærhed	  af	  
1)	  børn,	  der	  har	  længere	  skolevej	  end	  2	  1/2	  km	  i	  børnehaveklasse	  og	  på	  1.-‐3.	  klassetrin,	  6	  km	  på	  4.-‐6.	  
klassetrin,	  7	  km	  på	  7.-‐9.	  klassetrin	  og	  9	  km	  i	  10.	  klasse,	  og	  
2)	   børn,	   der	   har	   kortere	   skolevej,	   hvis	   hensynet	   til	   børnenes	   sikkerhed	   i	   trafikken	   gør	   det	   særlig	  
påkrævet.	  

	  
Det	   er	   en	  mindre	   kendt	   bestemmelse	   i	   transportbekendtgørelsen,	   at	   kommunalbestyrelsen	   skal	  
indhente	  en	  udtalelse	   fra	  de	   relevante	   skolebestyrelser	   inden	  der	   tages	  beslutning	  om,	  hvordan	  
man	  vil	  opfylde	  sin	  transportforpligtelse:	  
	  

“§	   4.	   Før	   kommunalbestyrelsen	   træffer	   beslutning	   om,	   hvorledes	   den	   vil	   opfylde	   sin	  
befordringsforpligtelse,	   skal	   kommunalbestyrelsen	   indhente	   udtalelse	   om	   ordningens	   nærmere	  
tilrettelæggelse,	   herunder	   om	   ruter,	   opsamlingssteder,	   afgangstider	   og	   ventetider,	   fra	   de	   berørte	  
skolebestyrelser.”	  

	  
Der	  siges	   ikke	  ret	  meget	  om	  selve	  transportens	  kvalitet,	  dog	  er	  der	   følgende	  bestemmelse	   i	  den	  
nye	  transportbekendtgørelse:	  
	  

”§	   5.	   Ventetiden	   på	   skolen	   i	   forbindelse	  med	   en	   af	   kommunalbestyrelsen	   etableret	   befordring	  må	  
normalt	  ikke	  overstige	  60	  minutter	  før	  og	  60	  minutter	  efter	  skoletid.”	  

	  
Transportforpligtelsen	  er	  begrænset	  af	  en	  række	  forhold.	  For	  eksempel	  hvor	  den	  pågældende	  elev	  
har	   folkeregisteradresse,	   den	   gælder	   ikke,	   hvis	   eleven	   går	   i	   en	   skole	   i	   en	   anden	   kommune	  eller	  
uden	  for	  skolens	  distrikt.	  
	  
Transportens	  varighed,	  dens	  kvalitet	  eller	  andre	  omstændigheder	  har	  i	  meget	  begrænset	  omfang	  
været	   i	   fokus	   omkring	   den	   nye	   Folkeskolelov	   og	   i	   forbindelse	   med	   den	   nye	  
transportbekendtgørelse.	  
	  
Det	   udsendte	   høringsmateriale	   har	   i	   meget	   høj	   grad	   fokus	   på	   institutions-‐	   og	   skoleforhold.	  
Transport	  mellem	  hjem	  og	  skole/institution	  omtales	  kun	   i	  meget	  begrænset	  omfang.	  Det	  er	   ikke	  
muligt	  på	  basis	  af	  høringsmaterialet	  at	  få	  noget	  reelt	  billede	  af	  de	  transportforhold,	  der	  vil	  være	  en	  
del	  af	  den	  daglige	  virkelighed	  for	  de	  elever,	  der	  skal	  skifte	  skole.	  
	  
Omkostningerne	   til	   transport	  er	  omtalt	   summarisk	   i	  materialet	  og	  er	   tilsyneladende	   i	  meget	   vid	  
udstrækning	  baseret	  på	  skøn.	  Det	  har	  tilsyneladende	  ikke	  været	  forsøgt	  at	  opstille	  f.	  eks.	  tentative	  
køreplaner	  og	   skabe	  et	  overblik	  over	   transporttider	  og	  antal	   køretøjer,	  der	   skal	   anvendes	   for	  at	  
opnå	  en	  given	  transportkvalitet.	  	  
	  
Man	  har	  ikke	  forud	  for	  disse	  skøn	  over	  transportomkostninger	  anvendt	  eleverne	  faktiske	  adresser.	  
Men	  har	  udelukkende	  baseret	  sig	  på	  afstand	  mellem	  den	  ”nye”	  og	  ”gamle”	  skole.	  F.	  eks.	  gentages	  
det	  gang	  på	  gang	  i	  notatet	  fra	  kørselskontoret	  (se	  ovenfor	  materiale	  nr.	  2):	  	  
	  

…”Vi	  ved	  ikke	  hvor	  eleverne	  bor	  i	  distriktet”…	  
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Det	  giver	  en	  meget	  betydelig	  usikkerhed	  for	  disse	  ”beregninger”	  af	  de	  økonomiske	  konsekvenser	  
af	  en	  øget	  transport.	  Bemærkningerne	  fra	  transportkontoret	  om,	  at	  man	   ikke	  ved	  hvor	  eleverne	  
bor	  er	  ganske	  overraskende,	  idet	  man	  jo	  i	  hvert	  fald	  på	  skolerne	  må	  være	  klar	  over,	  hvor	  eleverne	  
har	  adresse,	  og	  at	  man	  nok	  også	   i	   folkeregister	  har	  registreret,	  hvor	  personer	   i	  den	  skolepligtige	  
alder	  bor.	  
	  
Der	   har	   desværre	   været	   en	   begrænset	   opmærksomhed	   i	   på	   transportomkostningerne,	   samt	  
transporternes	  varighed	  og	  kvalitet	  i	  forbindelse	  med	  nedlæggelse	  af	  skoler	  og	  andre	  strukturelle	  
tiltag	  på	  skoleområdet.	  	  
	  
Vi	   har	   gennemført	   en	   række	   beregninger	   af	   sandsynlige	   reelle	   omkostninger	   til	   transport	   i	  
forbindelse	  med	  ændringer	   i	  en	  kommunes	  skolestruktur.	   I	  et	  meget	  stort	  antal	  af	  disse	  tilfælde	  
var	   transportomkostningerne	   så	   væsentligt	   undervurderede,	   at	   lukninger	   af	   skoler	   reelt	   gav	  
underskud.	   I	   et	   andet	   tilfælde	   viste	   det	   sig,	   at	   8	   ud	   af	   de	   10	   alternative	   skolestrukturer	   som	  
kommunen	   havde	   sent	   i	   høring,	   var	   behæftet	   med	   en	   sådan	   undervurdering	   af	   de	   reelle	  
transportomkostninger,	   at	   de	   uden	   nogen	   tvivl	   ville	   koste	  mere,	   end	   beholde	   den	   eksisterende	  
skolestruktur.	  De	   resterende	  2	   forslag	   kunne	  måske	  gennemføres	  uden	  at	   give	  underskud.	  Men	  
sandsynligvis	  uden	  andet	  end	  mindre	  væsentlige	  besparelser.	  
	  
Der	  er	  alt	  mulig	  grund	   til	  at	  være	  meget	  opmærksom	  på	  både	  de	  konkrete	  praktiske	  problemer	  
omkring	  at	  skaffe	  køretøjer	  i	  drift,	  deres	  pris	  og	  længden	  af	  transporttider.	  Hvis	  man	  undlader	  det,	  
risikere	  man	  at	  nedlægge	  skoler,	  skaber	  nogle	  utålelige	  transportforhold	  for	  eleverne	  og	  samtidigt	  
sætte	   penge	   til.	   Dette	   gælder	   specielt	   i	   kommuner	   med	   store	   tyndt	   befolkede	   land-‐	   og	  
landsbyområder.	  

3.	  Karakteristik	  af	  de	  nuværende	  skolebusruter/transport	  
	  
Frederikshavns	  Kommune	  har	  omkring	  den	  nuværende	  skolekørsel	  henvist	  til	  kommunes	  internet	  
side	  herom	  (i	  materiale	  nr.	  4).	  	  
	  
Frederikshavn	  Kommunes	  skolekørsel	  er	  en	  blanding	  af	  åben	  kollektiv	  trafik	  og	  ”lukket	  kørsel”	  kun	  
for	  eleverne.	  Karakteristisk	   for	  den	  ”lukkede”	  kørsels	   ruter	  er,	  at	  der	  med	  få	  undtagelser	  er	   tale	  
om	  ret	  ”krogede”	  ruteforløb,	  som	  opsamler	  et	  større	  antal	  elever	  i	   løbet	  af	  en	  enkelt	  rute,	  og	  at	  
det	   samlede	   ruteforløb	   er	   mellem	   50	   og	   60	   minutter	   for	   de	   elever,	   som	   står	   på	   ved	   ruten	  
begyndelse.	  	  
	  
Det	  er	  også	  åbenlyst,	  at	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  tale	  om	  en	  meget	  længere	  transporttid	  end	  ved	  
en	  direkte	  kørsel	  mellem	  bopæl	  og	  skole.	  For	  rigtigt	  mange	  af	  eleverne	  vil	  f.eks.	  en	  cykel	  med	  en	  
gennemsnitshastighed	   på	   10	   km/t	   eller	   langsommere	   bringe	   dem	   langt	   hurtigere	   i	   skole	   end	   at	  
tage	  skolebussen.	  	  
	  
Der	  er	  ingen	  oplysninger	  om	  køretøjstyper	  og/eller	  økonomi	  for	  ruterne.	  
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Hvis	  en	  skole	  helt	  nedlægges,	  vil	  man	  kunne	  overveje	  at	  forlænge	  den	  eksisterende	  skolebusrute,	  
fortsætte	  kørslen	  som	  den	  er	  nu,	  og	  køre	  direkte	  efter	  opsamling	  til	  den	  ”nye”	  skole.	  Men	  det	  vil	  
næppe	  være	  en	  optimal	  løsning,	  da	  nogen	  elever	  burde	  være	  bosat	  nærmere	  den	  ”nye”	  skole,	  og	  
derfor	   ville	   kunne	   få	   langt	   kortere	   transporttid,	   hvis	   de	   blev	   kørt	   sammen	  med	   de	   elever,	   der	  
allerede	  går	  på	  deres	  nye	  skole.	  	  
	  
Hvis	  en	  skole	  opretholdes	  for	  en	  del	  af	  de	  mindste	  klasser	  og	  de	  ældste	  klasser	  flyttes	  til	  en	  anden	  
skole,	  vil	  der	  næppe	  være	  basis	  for	  at	  ændre	  på	  den	  nuværende	  skolerute	  til	  den	  ”gamle”	  skole	  på	  
grund	   af	   elevernes	   placering	   på	   ruten.	   Der	   vil	   under	   alle	   omstændigheder	   skulle	   køres	   til	   den	  
”gamle”	  skole,	  da	  de	  mindre	  klassetrins	  elever	  fortsat	  skal	  hentes	  og	  køres	  i	  skole.	  
	  
Når	   f.	  eks.	  elever	   i	  de	  ældste	  klasser	   flyttes	  til	  en	  anden	  skole	  vil	  der	  derfor	  næsten	  uundgåeligt	  
opstå	  et	  behov	  for	  mindst	  en	  ny	  skolerute,	  med	  mindre	  de	  berørte	  elever	  bor	  i	  en	  sådan	  afstand	  
fra	   den	   nye	   skole,	   at	   de	   falder	   under	   Folkeskolelovens	   grænse	   på	   7	   og	   9	   km	   for	   de	   ældste	  
klassetrin.	  
	  
Hvis	  en	  skole	  nedlægges	  vil	  man	  derfor	  med	  denne	  kørselsstrategi,	  enten	  være	  nødt	  til	  at	  sætte	  
flere	  ruter	  i	  drift	  eller	  at	  forlænge	  transporttiderne	  for	  eleverne.	  

4.	  Transportberegningerne	  

4.1	  Generelle	  bemærkninger	  
	  
Transportberegningerne	  er	   i	   summarisk	   form	  gengivet	   i	   sidste	  del	   af	   høringsmaterialet	   (ovenfor	  
materiale	  nr.	  3),	  og	  indgår	  i	  de	  økonomiske	  beregninger.	  Notatet	  af	  8.	  april	  2014	  (materiale	  nr.	  1)	  
er	  i	  begrænset	  omfang	  udbygget	  med	  notat	  af	  8.	  maj	  2014	  (materiale	  nr.	  2).	  
	  
Generelt	  er	  der	  følgende	  væsentlige	  problemer	  med	  transportberegningerne:	  
	  

• De	  er	  ikke	  baseret	  på	  viden	  om	  elevernes	  bopæl	  i	  relation	  til	  skolen	  
• De	  er	  i	  princippet	  fra	  ”gammel	  skole	  til	  ny	  skole”	  beregninger,	  hvilket	  typisk	  undervurderer	  

behov	  for	  antal	  køretøjer	  og	  transportomkostningen	  
• De	   er	   baseret	   på	   skøn/gætteri	   i	   meget	   vid	   udtrækning	   og	   i	   nogen	   tilfælde	   på	  

forudsætninger,	  der	  næppe	  er	  realistiske	  og	  som	  undervurderer	  omkostningerne	  
• Det	   er	   ikke	  muligt	   enkelt	   at	   reproducere	   beregningerne,	   da	   de	   ikke	   er	   specificeret	   i	   det	  

foreliggende	  materiale	  
• Den	  anførte	  omkostning	  kan	  næppe	  blive	  lavere;	  sandsynligvis	  højere	  –	  og	  muligvis	  meget	  

højere	  
• Der	  er	  ingen	  overvejelser	  om	  transportkvalitet	  og	  transporttider	  
• Der	  er	  særdeles	  sandsynligt,	  at	  elever	  der	  er	  kørselsberettiget	  til	  deres	  nuværende	  skole	  i	  

de	  fleste	  tilfælde	  vil	  få	  forlænget	  deres	  transporttid	  betydeligt	  
• Hvis	   samme	  kørsels-‐	  og	   rutestrategi	  anvendes	   som	   for	  de	  nuværende	   skoleruter	  kan	  det	  

ikke	  udelukkes	  at	  transporttiden	  for	  visse	  elever	  kan	  blive	  omkring	  to	  timer	  per	  gang	  –	  eller	  
fire	  timer	  per	  dag	  
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• Det	  er	  øjensynligt	  ikke	  undersøgt,	  om:	  	  
o der	  er	  køretøjskapacitet	  til	  rådighed	  hos	  kommunes	  nuværende	  leverandører	  
o de	   nuværende	   kontrakter	   kan	   anvendes	   uden	   at	   der	   foretages	   udbud	   af	  

transporten	  efter	  EU's	  udbudsdirektiv	  
o ændringer	  kan	  være	  i	  konflikt	  med	  allerede	  indgående	  kontrakter/forpligtelser.	  

• Der	  er	  i	  beregningerne	  omtalt	  buskort	  til	  almindelig	  kollektiv	  trafik	  som	  en	  omkostning	  for	  
kommunen.	   Buskort	   til	   almindelig	   kollektiv	   trafik	   vil	   kun	   være	   en	   nettoudgift	   for	  
kommunen,	  hvis	  det	  er	  andre	  end	  kommunen,	  der	  helt	  eller	  delvist	  afholder	  udgiften.	  For	  
eksempel	   hvis	   det	   en	   Regionen	   eller	   Staten	   der	   udfører	   og	   betaler	   kørslen.	   For	   lokal	  
kollektiv	  trafik	  vil	  det	  være	  kommunen,	  der	  betaler	  udgiften,	  og	  også	  får	  indtægten.	  	  

4.2.	  Busser	  og	  økonomi	  
	  
Der	  kan	  være	  store	  variationer	  i	  omkostningerne	  til	  skolekørsel.	  Typisk	  afhængigt	  af	  om:	  
	  

• Bussen/køretøjet	  kun	  benyttes	  af	  kommunen	  morgen/eftermiddag	  
• Antal	  pladser,	  størrelse	  og	  alder	  (minibusser	  er	  billigere	  end	  store	  busser,	  gamle	  køretøjer	  

er	  billigere	  ned	  nye	  osv.)	  
• Bussen	  bruges	  af	  f.eks.	  det	  regionale	  trafikselskab	  til	  andre	  opgaver	  i	  løbet	  af	  dagen	  
• Der	  er	  særlige	  markedsforhold	  i	  området	  –	  om	  der	  er	  busser	   i	  ”overskud”	  –	  eller	  der	  skal	  

foretages	  nyindkøb	  af	  en	  vognmand	  
• Der	  foretages	  udbud.	  

	  
For	  at	  give	  en	  ide	  om	  de	  priser,	  der	  typisk	  kan	  være	  tale	  om,	  kan	  det	  nævnes,	  at:	  

	  
• Minibusser	  med	  fra	  9	  –	  ca.	  20	  pladser	  koster	  fra	  ca.	  300	  –	  ca.	  600	  kr.	  per	  driftstime	  
• 12	  m	  standard	  busser	  (ofte	  ca.	  30	  -‐	  40	  siddepladser	  afhængig	  af	  indretning)	  koster	  fra	  ca.	  

400	   kr.	   til	   ca.	   800	   kr.	   per	   driftstime.	  Men	   at	   vi	   også	   er	   stødt	   på	   højere	   priser	   og	   endda	  
eksempler	   på	   fra	   1200	   kr.	   til	   1800	   kr.	   per	   driftstime	   for	   busser,	   som	  kun	  blev	  benyttet	   i	  
nogle	  få	  timer	  om	  dagen	  

	  
Det	  vil	  ofte	  være	  nødvendigt	  at	  betale	  for	  mere	  end	  de	  faktiske	  driftstimer.	  Hvis	  en	  bus	  skal	  køre	  
skoleelever	   til	   skole	  en	   time	  om	  morgenen,	   vil	   den	   skulle	   klargøres,	   køres	   fra	  garagen	   til	   rutens	  
start,	   og	   det	   samme	   fra	   rutens	   slutning	   og	   tilbage	   til	   garagen.	   Ifølge	   overenskomsten	   vil	   en	  
chauffør	  ligeledes	  ofte	  skulle	  have	  betaling	  for	  et	  vist	  minimumsantal	  timer.	  Lignende	  forhold	  gør	  
sig	   gældende	  både	  om	  morgenen	  og	  om	  eftermiddagen.	  Ved	   skolekørsel	   er	   det	  derfor	   i	   praksis	  
vanskeligt	  at	  kunne	  betjene	  en	  morgen	  og	  eftermiddagskørsel	  af	  elever	  uden	  at	  betale	  for	  mindst	  
3-‐4	  timer	  om	  dagen.	  
	  
Hvis	   kørslen	   tilrettelægges	   i	   samarbejde	   med	   et	   trafikselskab	   vil	   kontrakten	   ofte	   have	   en	   fast	  
”kapitalomkostning”	   og	   en	   variabel	   betaling	   per	   time	   eller	   lignende.	   Derfor	   kan	   det	   være	  
fordelagtigt,	  at	  kunne	  bruge	  en	  bus,	  som	  der	  ”allerede”	  er	  betalt	  for,	  og	  hvor	  der	  kun	  skal	  betales	  
den	  variable	  (typisk	  timeafhængige)	  pris.	  Som	  dog	  sjældent	  for	  nyere	  busser	  er	  mindre	  end	  5-‐700	  
kr.	  per	  time.	  
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Hvis	   trafikselskabet	   skal	   betale	   fulde	   omkostninger	   for	   indsættelsen	   af	   en	   helt	   ”ny”	   bus	   kan	  
totalomkostningen	   per	   indsat	   time	   blive	   meget	   betydelig.	   Dette	   vil	   ofte	   være	   tilfældet	   ved	  
dublering	  af	  rutebusser	  om	  morgenen,	  da	  der	  sjældent	  er	  ledig	  bus	  kapacitet	  på	  dette	  tidspunkt.	  

4.3.	  Om	  transportberegningerne	  for	  de	  enkelte	  skoler	  
	  
I	  det	  følgende	  gives	  det	  nogle	  enkelte	  kommentarer	  til	  de	  estimerede	  transportomkostninger	  (se	  
materiale	   nr.	   2	   ovenfor)	   for	   de	   enkelte	   skoler	   jf.	   omtalen	   af	   ”Model	   Y”	   i	   høringsmaterialet	  
(materiale	  nr.	  3	  ovenfor).	  

4.3.1.	  Elling	  Skole	  nedlægges	  og	  flyttes	  til	  Strandby	  Skole	  
87	  elever	   skifter	   skole.	  Der	  omtales	  en	   trafikfarlig	  vej.	  Desuden	  er	  det	   sandsynligt,	  at	  elever	  der	  
bor	   vest	   for	   Elling	   skole	   i	   nogen	   udstrækning	   bliver	   kørselsberettigede	   pga.	   afstand.	   Det	   er	  
tvivlsomt	   om	   elever	   fra	   Elling	   Skole,	   der	   i	   forvejen	   er	   kørselsberettiget	   vil	   skulle	   kunne	  
selvtransportere	  sig	  mellem	  Strandby	  Station	  og	  Strandby	  Skole.	  Afhængig	  af	  bus/køretøjsstørrelse	  
er	   det	   sandsynligt,	   at	   der	   vil	   være	   brug	   for	   mindst	   en	   ekstra	   rute	   eller	   med	   minibusser	   flere	  
køretøjer/ruter.	  De	  estimerede	  300.000	  kr.	  som	  ekstra	  udgifter	  er	  lavt	  sat.	  Det	  kan	  lige	  så	  godt	  vise	  
sig	  at	  blive	  til	  6-‐900.000	  kr.	  	  

4.3.2.	   Jerup	  Skole	  nedlægges	  og	  0.	   –	  6.	   klassetrin	   flyttes	   til	  Aalbæk	  Skole	  og	  7.	   –	  9.	   klassetrin	  
flyttes	  til	  Strandby	  	  Skole.	  	  
Der	  er	  i	  materialet	  fra	  kørselskontoret	  kun	  estimeret	  omkostninger	  på	  at	  flytte	  105	  elever	  fra	  Jerup	  
Skole	  til	  Strandby	  skole.	  Distancen	  er	  anført	  som	  ca.	  8,2	  km.	  Fra	  Jerup	  til	  Aalbæk	  skole	  er	  der	  ad	  
vej	  ca.	  7,5	  km.	  	  
Det	  er	  sandsynligt,	  at	  næsten	  alle	  elever	  vil	  være	  kørselsberettiget,	  uanset	  om	  de	  skal	  til	  Strandby	  
eller	  Aalbæk.	  Uden	  at	  vide	  hvor	  eleverne	  bor,	  kan	  man	  næppe	  antage	  som	  det	  er	  sket,	  at	  de	  alle	  
kan	   bruge	   Skagensbanen,	   da	   i	   hvert	   fald	   en	   del	   af	   deres	   transport	   må	   være	   ind	   til	   et	  
standsningssted	  på	  banen	  og	  ikke	  alle	  bor	  lige	  op	  af	  en	  station.	  Hvis	  alle	  elever	  skal	  transporteres	  i	  
bus	  betyder	  det	  pga.	  antallet	  af	  elever	  mindst	  tre	  busser/ruter.	  De	  estimerede	  700.000	  kr.	  er	  i	  så	  
fald	  lavt	  sat	  og	  en	  udgift	  på	  mellem	  1	  og	  1,5	  mio.	  kroner	  virker	  mere	  realistisk.	  

4.3.3.	  Gærum	  skole	  7	  –	  9	  klassetrin	  flyttes	  til	  Bangsbostrand	  skole.	  
Der	   skulle	   være	   tale	   om	   ca.	   40	   elever.	  Det	   er	   sandsynligt,	   at	   næsten	   alle	   vil	   være	   kørselsberet-‐
tigede,	  men	  usandsynligt	  at	  alle	  skulle	  kunne	  bruge	  NT	  bus	  nr.	  77.,	  selvom	  den	  har	  en	  ankomst	  på	  
hverdage	  kl.	  07,42	  ved	  skolen,	  da	  de	  næppe	  alle	  bor	  så	   tæt	  på	   ruten	  at	  de	  kan	  benytte	  bussen.	  
Desuden	   kan	   der	   næppe	   være	   yderligere	   40	   personer	   i	   en	   enkelt	   bus	   som	   næppe	   p.t.	   er	   tom	  
mellem	  Gærum	  og	  Frederikshavn.	   Så	  der	   vil	  med	   stor	   sandsynlighed	  være	  brug	   for	  dublering	  af	  
denne	  bus	  og/eller	  en	  eller	  to	  ekstra	  ruter/busser	  afhængig	  af	  køretøjsstørrelse.	  En	  ekstra	  udgift	  
på	  300-‐600.000	  kr.	  virker	  mere	  sandsynligt	  end	  de	  meget	  lavt	  ansatte	  125.000	  kr.	  Men	  der	  er	  også	  
mulighed	   for	  at	  udgiften	  kan	  blive	  højere,	   specielt	  hvis	  der	   skal	   indsættes	  en	  ny	  kontraktbus	  på	  
grund	  af	  dublering.	  

4.3.4.	  Stensnæsskolen	  7.	  –	  9.	  klassetrin	  flyttes	  til	  Sæbygaardskolen.	  	  
Det	  er	  anført,	  at	  der	  er	  15-‐17	  km	  mellem	  de	  to	  skoler	  og	  det	  drejer	  sig	  om	  70	  elever.	  Det	  er	  derfor	  
sandsynligt,	  at	  alle	  elever	  på	  Stensnæsskolen	  er	  kørselsberettiget,	  medmindre	  de	  bor	  ret	   tæt	  på	  
deres	  “nye”	  skole.	  	  Det	  er	  usandsynligt,	  at	  der	  skulle	  være	  plads	  til	  så	  mange	  elever	  i	  NT	  rute	  74,	  
som	   allerede	   i	   forvejen	   transporterer	   børn	   til	   Sæbygaardskolen.	   Muligvis	   bor	   en	   større	   eller	  
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mindre	  del	  så	  langt	  fra	  rute	  74’s	  rute,	  at	  de	  enten	  skal	  transporteres	  hen	  til	  et	  stoppested	  på	  ruten	  
eller	  hele	  vejen	  til	  Sæbygaardskolen.	  Det	  virker	  usandsynligt,	  at	  der	  ikke	  vil	  være	  brug	  for	  mindst	  
to	   dubleringsbusser	   og	   måske	   yderligere	   en	   eller	   flere	   lokale	   “tilbringer-‐ruter.”	   Det	   kan	   ikke	  
udelukkes,	  at	  det	  er	  billigere	  at	  arrangere	  transport	  med	  flere	  små	  enheder.	  	  
Den	  estimerede	  omkostning	  på	  850.000	  virker	  lavt	  sat.	  Det	  kan	  lige	  så	  godt	  blive	  mellem	  1,5	  og	  2	  
mio.	   kroner.	   Hvis	   Trafikselskabet	   bliver	   nødt	   til	   at	   indsætte	   to	   nye	   kontraktbusser	   bliver	  
omkostningen	  endnu	  højere.	  

5.	  Skolereformen	  og	  transport	  
	  
Den	   kommende	   skolereform	   betyder	   ofte	   en	   koncentration	   af	   mødetider	   og	   især	   af	   kørsel	   fra	  
skolen	  og	  hjem.	  Det	  medfører	  øgede	  spidsbelastninger	  i	  den	  kollektive	  trafik	  og	  typisk	  for	  de	  fleste	  
kommuner	  betyde	  det	  enten	  højere	  transportomkostninger	  og/eller	  længere:	  	  
	  

• Ventetider	  på	  skolerne	  
• Transporttider	  for	  eleverne	  	  

	  
Da	   skoledagen	   i	   forvejen	   er	   forlænget,	   kan	   der	   blive	   tale	   om	   en	   uheldig	   kombination	   af	   lange	  
skoledage,	  lange	  ventetider	  og	  lange	  transporttider.	  
	  
Det	  vil	  for	  det	  kommende	  skoleår	  desværre	  ikke	  være	  usædvanligt,	  at	  en	  elev:	  

• Starter	  sin	  dag	  med	  1,5	  -‐	  2	  timers	  transport	  i	  bus	  til	  skolen,	  så	  får	  
• Mellem	  ½	  til	  1	  times	  ophold	  i	  morgen	  SFO,	  herefter	  
• 5-‐6	  times	  heldagsskole,	  og	  så	  
• Op	  til	  1	  times	  ophold	  på	  skolen	  inden	  bussen	  kører,	  for	  at	  slutte	  af	  med	  	  
• 1,5	  –	  2	  times	  transport	  i	  bus	  fra	  skolen	  til	  hjemmet.	  

	  
Eller	   i	  alt	  9,5	  -‐	  12	  timer	  fra	  de	  tager	  af	  sted	  til	  de	  kommer	  hjem	  igen.	  Allerede	  i	  dag	  er	  1,5	  times	  
transport	  i	  bus	  til	  skole	  slet	  ikke	  usædvanligt.	  
	  
Disse	  transportforhold	  er	  et	  særligt	  problem	  for	  familier:	  
	  

• Uden	  bil	  eller	  med	  kun	  en	  bil	  og/eller	  	  
• Der	  ikke	  kan	  køre	  deres	  børn	  i	  skole	  
• Der	  bor	  afsides	  eller	  i	  tyndtbefolkede	  områder	  
• Der	  bor	  i	  områder	  med	  veje,	  der	  kræver	  omvejskørsel	  
• Hvor	  skolevejen	  er	  farlig	  på	  grund	  af	  trafikale	  forhold,	  som	  reelt	  udelukker	  for	  eksempel	  at	  

børnene	  kører	  på	  cykel.	  
	  
Virkningerne	  af	  så	  lange	  daglige	  transporttider	  for	  børn	  burde	  undersøges	  nærmere.	  Der	  er	  næppe	  
nogen	   tvivl	   om	   at	   stillesiddende	   tid	   i	   en	   bus	   mellem	   3	   -‐	   4	   timer	   hver	   dag	   næppe	   er	  
hensigtsmæssigt,	  og	  at	  det	  står	  i	  en	  modsætningen	  til	  intentionen	  om	  mere	  daglig	  motion	  for	  børn	  
i	  skolereformen.	  
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Man	  kan	  ofte	  høre	  beretninger	  om	  udbredt	  køresyge,	   især	  blandt	  de	  mindre	  børn	  og	  problemer	  
omkring	   dominans	   og	   negativ	   social	   kontrol	   under	   bustransporten,	   hvor	   der	   kan	   ske	   meget	  
bagerst	  i	  bussen,	  som	  ikke	  kan	  bemærkes	  af	  chaufføren.	  	  

6.	  Utraditionelt	  tværkommunalt	  samarbejde	  
	  
I	   mange	   tilfælde	   ville	   det	   give	   kortere	   transporttider	   for	   eleverne,	   hvis	   kommunerne	  
samarbejdede	  og	  tilbød	  den	  kortest	  mulige	  transport	  til	  skole	  uanset	  om	  skolen	  nu	  lå	  på	  den	  ene	  
eller	  den	  anden	  side	  af	  en	  kommunegrænse.	  Dette	  gælder	  især	  i	  landdistrikter	  og	  yderområder.	  
	  
Konkret	  i	  dette	  tilfælde	  vil	  der	  være	  kortere	  afstand	  til	  en	  nabokommune	  skole	  fra	  Stensnæsskolen	  
end	  til	  den	  skole	  i	  Sæby,	  som	  de	  ældste	  klasser	  påtænkes	  overføres	  til.	  
	  
Det	  ville	  ganske	  vist	  medføre	  en	  betaling	  på	  ca.	  64.000	  kroner	  per	  elev	  (også	  nævnt	  i	  materiale	  nr.	  
5)	   til	   nabokommunen,	   og	   en	   formel	   ophævelse	   af	   transportforpligtelsen	   efter	   Folkeskoleloven.	  
Resultatet	   er	   nok	   at	   det	   kunne	   blive	   en	   potentiel	   fordelagtig	   økonomisk	   situation	   for	  
Frederikshavn	  Kommune.	  	  
	  
Uanset	   de	   eventuelle	   økonomiske	   fordele	   og	   den	   eventuelt	   lavere	   transporttid	   for	   eleverne,	   så	  
kender	   vi	   ikke	   eksempler	   på,	   at	   der	   samarbejdes	   mellem	   flere	   kommuner	   om	   at	   tilbyde	   den	  
kortest	  mulige	  transport	  til	  en	  skole.	  

7.	  Alternative	  transportstrategier	  
	  
I	  øjeblikket	  anvendes	  der	  i	  Frederikshavns	  Kommune	  for	  skoletransport	  den	  samme	  strategi	  som	  
er	  den	  mest	   almindelige	   for	   kommunal	   skoletransport.	  Man	   fylder	   en	  bus	  op	   i	   løbet	   af	   ofte	   ret	  
lange	  og	  ”krogede”	  ruter.	  Men	  der	  er	  andre	  muligheder	  for	  at	  både	  give	  kortere	  transporttider	  og	  
samtidigt	  at	  udføre	  transporten	  billigere.	  
	  
Fire	  muligheder	  skal	  næves	  her.	  
	  
Spredning	  af	  mødetiderne	  på	  de	  enkelte	  skoler	  og	  at	  optimere	  mødetiderne	  på	  kommunes	  skoler	  i	  
relation	  til	  en	  mere	  optimal	  transport,	  kan	  have	  en	  betydelig	  effekt,	  og	  medvirke	  til	  at	  udnytte	  de	  
eksisterede	  køretøjer	  bedre	  og	  nedbringe	  behovet	  for	  dubleringskørsel.	  	  
	  
Man	   kan	   også	   implementere	   et	   system	  med	  mindre	   busser,	   der	   kører	   som	   tilbringer-‐busser	   til	  
knudepunkter,	  hvor	  man	  skifter	  direkte	  over	  i	  større	  busser,	  der	  kører	  med	  hyppigere	  frekvens.	  	  
	  
Eller	  man	  kan	  ændre	  sin	  kørselsplanlægningsstrategi	  og	  ved	  hjælp	  af	  mindre	  busenheder	  bruge	  en	  
logistik	  metode,	  som	  ofte	  omtales	  som:	  ”langt	  væk	  først/tæt	  på	  sidst”	  strategien.	  Den	  er	  særligt	  
velegnet,	  hvis	  man	  betaler	  per	  time	  og	  ikke	  per	  km.,	  da	  man	  ved	  denne	  strategi	  får	  busserne	  til	  at	  
køre	  flere	  km.	  Men	  køre	  med	  en	  højere	  hastighed.	  På	  den	  måde	  nedbringer	  man	  transporttiderne	  
for	  eleverne	  for	  de	  samme	  omkostninger.	  
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Endelig	  skal	  det	  nævnes,	  at	  det	  kan	  være	  meget	  fordelagtigt	  at	  kombinere	  forskellige	  former	  for	  
offentlige	   kørselsordninger	   med	   skoletransport	   specielt	   i	   tyndtbefolkede	   områder.	   Dette	   er	   for	  
eksempel	  gennemført	  med	  ekstremt	  gode	  resultater	  som	  led	  i	  EU’s	  ERANTIS	  projekt	  i	  en	  kommune	  
i	  Danmark	  for	  en	  del	  år	  siden.	  

8.	  Konklusion	  
	  
På	  baggrund	  af	  det	  foreliggende	  materiale	  er	  det	  påvist,	  at	  der	  til	  brug	  for	  beslutningen	  om	  en	  ny	  
skolestruktur	   i	   Frederikshavn	  Kommune	   ikke	   foreligger	   reelle	   beregninger	   over	   omkostninger	   til	  
transport.	  
	  
Der	   foreligger	   ”estimater”	   som	   desuden	   må	   betegnes	   som	   ganske	   usikre,	   da	   de	   bygger	   på	  
ufuldstændige	   forudsætninger	  og	  usikre	   antagelser.	  Desuden	  er	  der	  med	   ret	   stor	   sandsynlighed	  
tale	  om,	  at	  de	  estimater	  man	  anfører	  for	  de	  økonomiske	  omkostninger	  er	  ret	  lave,	  og	  at	  der	  i	  flere	  
tilfælde	  meget	  vel	  kan	  være	  tale	  om	  en	  reel	  omkostning,	  der	  er	  væsentligt	  højere.	  
	  
For	  de	  elever	  som	  allerede	  nu	  har	  transporttider	  på	  lige	  under	  en	  time	  (dem,	  der	  bor	  længst	  væk	  
fra	  deres	  skole),	  vil	  der	  med	  yderligere	  transporttid	  som	  skitseret	  i	  det	  foreliggende	  forslag,	  kunne	  
blive	   tale	   om	   daglige	   transporttider	   på	  mellem	   1	  ½	   og	   2	   timer	   hver	   vej	   for	   de	   elever,	   som	   bor	  
mindst	  fordelagtigt	  for	  ruteplanlægningen.	  
	  
Vi	  anbefaler,	  at:	  
	  

• Kommunen	  vedtager	  en	  max	  transporttid	  for	  den	  enkelte	  elev	  mellem	  skole	  og	  hjem,	  som	  
er	  udgangspunktet	  for	  planlægningen	  af	  transport	  til/fra	  skole	  

• Der	   udformes	   konkrete	   køreplaner,	   med	   udgangspunkt	   i	   de	   enkelte	   elevers	   bopæl	   og	  
hvilken	  skole	  de	  skal	  gå	  på	  

• Man	  er	  særlig	  opmærksom	  på,	  at	  de	  foreliggende	  økonomiberegninger	  for	  skoletransport	  
kan	  undervurdere	  de	  reelle	  omkostninger	  væsentligt	  

• Der	   i	   samarbejde	   med	   skolerne	   arbejdes	   med	   en	   optimering	   af	   mødetider,	   så	  
transporttiderne	  kan	  reduceres	  og	  unødigt	  dyr	  transport	  kan	  undgås	  

• Mulighederne	   for	   at	   bruge	   alternative	   transportstrategier	   nærmere	   undersøges,	   med	  
henblik	  på	  at	  få	  kortere	  transporttider	  for	  samme	  eller	  lavere	  omkostning	  

• Det	  konkret	  undersøges,	  hvilke	  køretøjstyper	  der	  kan	  være/ønskes	  til	  rådighed,	  og	  i	  hvilken	  
udstrækning	   omlægningen	   af	   skolekørslen	   bør	   udløse	   et	   EU	   udbud	   og/eller	   kan	   være	   i	  
konflikt	  med	  allerede	  indgåede	  kontraktlige	  forpligtelser	  

• Kommunalbestyrelsen	   før	   den	   træffer	   beslutning	   om,	   hvorledes	   den	   vil	   opfylde	   sin	  
befordringsforpligtelse	  efter	  Folkeskoleloven,	  indhenter	  udtalelse	  om	  ordningens	  nærmere	  
tilrettelæggelse,	  herunder	  om	  ruter,	  opsamlingssteder,	  afgangstider	  og	  ventetider,	  hos	  de	  
berørte	  skolebestyrelser	  jf.	  Bekendtgørelse	  nr.	  668	  af	  20.	  juni	  2014.	  

	  
Holbæk,	  2.	  juli	  2014	  
Preben	  Thisgaard	  



Bilag: 5.2. Konsekvenser af køreplanændringr pr. 28. juni 2015.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 127822/15



Konsekvenser af køreplanændringer pr. 28. juni 2015

Forskel i udgifter fra tidligere år
AF / 9. juni 2015
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Kørsel omkring Strandby og Aalbæk skoler 474.000 1.000.000 2.000.000
Kørsel omkring Bangsbostrand og Gærum skoler 171.000 125.000 450.000
Kørsel omkring Stensnæs, Sæbygård og Sæby skoler 696.000 850.000 1.750.000
Kørsel omkring Hørby, Dybvad og Torslev skoler -63.000 0 0
Kørsel omkring Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen -251.000 0 0
Opsummering, beregnet ekstra årlig udgift for Kørselskontorets skolebusser 1.027.000 1.975.000 4.200.000
(tallene er afrundet til nærmeste tusindtal)

I NT's tal er der desuden inkluderet en reservation på i alt 600.000 kroner til eventuel dublering for at undgå negative overraskelser for økonomien, når 
kørselsløsningen iværksættes. Det er ikke forventningen, at alle mulige dubleringsbehov rent faktisk udløses. Dette vil vise sig dels ved skolestart i august og 
dels i december, når vinteren sætter ind.

Med andre ord; udgiften for den ekstra kørsel, som er udløst af ændret skolestruktur, og som kan planlægges, beløber sig til knap 430.000 kr. for hele kommunen 
(+ estimeret mulige 600.000 til dubleringer). Dertil kommer udgift for buskort til de elever, der benytter åbne NT-busser. (Estimeret af Kørselskontoret til ca. 
300.000 kr. Estimatet er skønnet ud fra data modtaget fra skoler)



Kørsel omkring Strandby og Aalbæk skoler Bruttoudgift Heraf udgift til buskort Nettoudgift
Ny bybuslinje 2E  til Elling / Strandbys vestre opland 299.500 60.600 238.900
Kommunalt kørselstilbud 6 Ringrute nord for Aalbæk -100.067 0 -100.067
Ny bybuslinje 12 Jerup - Strandby 274.000 60.600 213.400
Kommunalt kørselstilbud 16 Jerup - Aalbæk -95.711 0 -95.711

377.722 121.200 256.522
Administrationsafgift (overslag, ca 7%) 17.957
Reservation til eventuel  dublering 200.000
Budgetteret ekstra årlig udgift for Kørselskontoret 474.479
Der sker besparelser på kommunale kørselstilbud 6 og 16, fordi ruterne kører kortere strækning end hidtil, og fordi der udføres færre hjemkørsler

Udgifter til buskort afspejler, at Kørselskontoret køber buskort ved Center for Teknik & Miljø

Kommunens estimat
Kørsel af elever fra Elling Skole 300.000
Kørsel af elever fra Jerup Skole 700.000

1.000.000
Preben Thisgaards estimat
Kørsel af elever fra Elling Skole 750.000
Kørsel af elever fra Jerup Skole 1.250.000

2.000.000

Kørsel omkring Bangsbostrand og Gærum skoler Bruttoudgift Heraf udgift til buskort Nettoudgift
Rute 77 og 225 65.000 94.500 -29.500
Reservation til eventuel  dublering 200.000
Budgetteret ekstra årlig udgift for Kørselskontoret 170.500
Mere kørsel Gærum - Bangsbostrand lægges på rute 77 - og der skal udstedes flere buskort.

Udgifter til buskort afspejler, at Kørselskontoret køber buskort ved Center for Teknik & Miljø

Kommunens estimat
Kørsel af elever fra Gærum til Bangsbostrand 125.000

Preben Thisgaards estimat
Kørsel af elever fra Gærum til Bangsbostrand 450.000



Kørsel omkring Stensnæs, Sæbygård og Sæby skoler Bruttoudgift Heraf udgift til buskort Nettoudgift
Kommunalt kørselstilbud 10 Ringrute omkring Sæby 68.460 0 68.460
Kommunalt kørselstilbud 20 Sørå - Voerså - Sæby -74.342 35.000 -39.342
Kommunalt kørselstilbud 21 Ringrute omkring Stensnæs -44.000 0 -44.000
Kommunalt kørselstilbud 30 Præstbro - Sæby 345.500 35.000 380.500

295.618 70.000 365.618
Administrationsafgift (overslag, ca 7%) 20.693
Prisstigning på kommunalt kørselstilbud 10, som har været i udbud 110.000
Reservation til eventuel dublering 200.000
Budgetteret ekstra årlig udgift for Kørselskontoret 696.311
Kommunalt kørselstilbud 10 får lidt mere kørselsomfang pga. kørsel via Dyrhedenvej.
Kørselstilbud 20 nedlægges i sin nuværende form og ændres til en rute mellem Sørå, Voerså og Sæby med mindre kørselsomfang end tidl. rute 20
Kørselstilbud 21 får længere rute men færre afgange.
Kørselstilbud 30 er en ny rute mellem Præstbro, Mølholt, Ørtoft og Sæby. Udgiften til ruten holdes nede ved at bussen deles med rute 75 / 215.

Udgifter til buskort afspejler, at Kørselskontoret køber buskort ved Center for Teknik & Miljø

Kommunens estimat
Kørsel af elever fra Stensnæsdistriktet 850.000

Preben Thisgaards estimat
Kørsel af elever fra Stensnæsdistriktet 1.750.000

Kørsel omkring Hørby, Dybvad og Torslev skoler Bruttoudgift Heraf udgift til buskort Nettoudgift
Kommunalt kørselstilbud 7 omkring Hørby / Dybvad -64.942 0 -64.942
Lokalrute 808 omkring Dybvad -77.110 0 -77.110
Kommunalt kørselstilbud 9 omkring Torslev 40.787 0 40.787
Kommunalt kørselstilbud 17 omkring Hørby / Dybvad -60.885 0 -60.885
Kommunalt kørselstilbud 19 omkring Torslev 135.000 0 135.000

-27.149 0 -27.149
Administrationsafgift (overslag, ca 7%) - gælder dog ikke rute 808 -1.900
Prisfald på de kommunale kørselstilbud 7, 9 og 18, som har været i udbud -34.000
Budgetteret årlig besparelse for Kørselskontoret -63.050
Der bliver færre hjemkørsler på de kommunale kørselstilbud 7 og 17 samt lokalrute 808.

Området er ikke beregnet af kommunen eller Preben Thisgaard, fordi der ikke er skolestrukturændringer



Kørsel omkring Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Bruttoudgift Heraf udgift til buskort Nettoudgift
Bybuslinje 14 omkring Frydenstrandskolen -172.500 30.300 -202.800
Bybuslinje 15 omkring Nordstjerneskolen -58.108 -10.100 -48.008

-230.608 20.200 -250.808
Budgetteret årlig besparelse for Kørselskontoret -250.808
Området er ikke beregnet af kommunen eller Preben Thisgaard, fordi der ikke er skolestrukturændringer

Linje 14 nedlægges og indarbejdes i bybuslinje 4
På linje 15 opnås en besparelse pga. færre afgange og kortere strækning



Bilag: 6.1. Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3)

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 127071/15
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge 
danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret sel-
skab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirma-
er. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 
1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten 48.800 medarbejdere i 135 lande. 

 

I forbindelse med etablering af det fælles Kørselskontor i Frederikshavn kommune blev 

der nedsat en styregruppe med det formål at sikre, at der skabes tværgående forståelse 

i det enkelte center, herunder bibringe til fælles økonomisk interesse for et kørselskon-

tor.  

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde. Samarbejds-

grupperne har gennemarbejdet BDOs anbefalinger i Visitationsprojektet, og har beskre-

vet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Styregruppen har efterfølgende besluttet 

hvilke anbefalinger, der implementeres, og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og pro-

cedurer er justeret i henhold til beslutningen.  

 

Styregruppen for Kørselskontoret d. 7. januar 2015  
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1 BILAG 2:  
KVALITETSSTANDARDER 

1.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til læge og speciallæge efter Sund-

hedslovens § 59 og § 64. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-

relse med hjemmel i Sundhedslovens § 170 og i Bekendtgørelse nr. 

1266 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedslo-

ven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge med henblik på 
at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgen-
de manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 
 
Borgere, som er bosat i Frederikshavn Kommune og som tilhører 
sikringsgruppe 1. 

Borgere, som modtager social pension kan visiteres til kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge eller special-
læge. 

Borgere, der er henvist til speciallæge, kan få kørsel eller befor-
dringsgodtgørelse, såfremt speciallægen er beliggende mere end 
50 km. fra borgerens bopæl, og hvis omkostningen til transporten 
overstiger 60 kr. 

Der kan ydes godtgørelse for kørsel til/fra speciallæge uden hen-
visning ved besøg hos speciallæge i øjensygdomme (oftalmologi),  
eller speciallæge i øre-næse-halssygdomme (oto-rhino-laryngologi) 
samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabs-
afbrydelse inden udløbet af 12. uge. 

Borgere har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller 
særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment 
praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør 
det nødvendigt. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 

Borger, der er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig 
til alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge via kollektiv 
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godtgørelse trafik, egen bil eller andet (herunder at ægtefælle eller anden 
pårørende kan køre), ydes godtgørelse til billigst forsvarlige trans-
portmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere til kørsel 
via NT Flextrafik. Dette er gældende for borgere, der ikke er i 
stand til at benytte alternative transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om kørselstype eller befordrings-
godtgørelse fra gang til gang. I visse tilfælde visiteres kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til et længerevarende forløb eller en fast 
bevilling. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til kørsel foregår dette via NT Flextrafik. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel - blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i bilen til/fra alment prak-
tiserende læge/nærmeste speciallæge. Omvejskørslen kan være 
op til 100 % af borgerens direkte transporttid fra A til B. 

Borger må påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentnings-
tidspunkt, såfremt dette ikke medfører forsinkelse til behandling. 
Ankomst planlægges til maksimalt 30 minutter før aftalte behand-
lingstidspunkt. 

Borger må påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning hos 
læge/speciallæge. 

 

Er borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende for-
hold: 

1) Der ydes godtgørelse svarende til transport til egen alment 
praktiserende læge nærmeste speciallæge. 

2) Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

3) Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal over-
stige 25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager 
pension efter de sociale pensionslove) 

4) Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60 
kr. i alt og afstanden fra bopæl til speciallæge skal mini-
mum være 50 km. (gældende for borgere, der ikke modta-
ger pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borger. 

 

En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder 
eller helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
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gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

Tandlæge, fodterapeut, psykolog, privat praktiserende fysiotera-
peut, kiropraktor og lignende. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er blevet 
visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de krite-
rier, der er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borgere visiteres til ydelsen hos Frederikshavn Kommunes kørsels-
kontor. 

Når borger henvender sig første gang, vurderes behovet for kørsel 
ud fra faste kriterier vedr. borgers funktionsniveau. Der meddeles 
enkeltbevilling og behovet for kørsel vurderes fra gang til gang.  

Ved en midlertidig bevilling indsættes slutdato, og bevillingen 
ophører denne dag.  

Ved behov for varig bevilling udfylder borger et ansøgningsskema. 
Funktionsniveauet vurderes ud fra journaloplysninger og indhentel-
se af oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder evt. ind-
hentning af lægeattest. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
kørselskontoret ved telefonisk henvendelse fra borger. 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, §5, stk 1. nr. 9. (jf. www.patientombuddet.dk). 

 
 
 

1.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til optræning efter Servicelovens § 86 

samt Sundhedslovens § 140. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring med hjemmel i Service-

lovens § 117 eller befordring/befordringsgodtgørelse med hjemmel 

i Sundhedslovens §§ 172-173 samt bekendtgørelse nr. 1266 om 

befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Kørsel efter Servicelovens  § 117 og kørsel efter Sundhedslovens § 
172: 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
genoptræning og vedligeholdelsestræning for at kompensere bor-
gere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne 
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til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra genoptræning. I visse tilfælde kan kommunen sørge for 
transporten eller betale befordringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Borgere der er omfattet af ordningen: 

1. Borgere som på grund af betydelig, varig fysisk eller psy-
kisk nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage 
egen befordring til træning bevilliget jf. sel § 86 

Bemærk, at borgere uden adgang til offentlig transport ikke af den 
grund får ret til fri befordring. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger, 
ydes ikke befordring. 

Borger skal anvende det træningssted, hvor den nødvendige træ-
ning efter kommunens vurdering kan foregå 

Borger betaler på baggrund af det ugentlige befordringsbehov et 
fast månedligt abonnement, der fastsættes af kommunen 

Ved længerevarende afbrydelse af træningsforløbet afmelder bor-
ger befordring til Visitationsenheden. 

Kørsel/kørselsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 172: 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borger modtager pension efter de sociale pensionslove, og 
som er bevilliget genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

2) Borger modtager pension og  har en samlet udgift til og fra 
træningsstedet med det  billigste forsvarlige befordrings-
middel på over 25 kr 

3) Borger der ikke modtager pension, hvor afstanden mellem 
borgeres bopæl og træningsstedet overstiger 50 km, og 
udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel i alt 
overstiger 60 kr 

4) Borger der ikke modtager pension, hvis helbredstilstand 
udelukker transport med kollektive befordringsmidler. 
Manglende adgang til kollektive befordringsmidler beretti-
ger ikke til kørsel. 

Befordring ved borgers frie valg af genoptræningssted, beregnes 
på baggrund af afstanden til eller fra det genoptræningssted, hvor 
nødvendig genoptræning efter kommunens vurdering kan foregå.  

Kommunen visiterer ikke til kørsel til specialiseret genoptræning, 
som foregår på sygehuset. Sygehusene administrerer kørslen. 
Kommunen finansierer denne udgift. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Kørsel Servicelovens § 117: 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
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transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordring ud fra en konkret indi-
viduel vurdering af borgers funktionsniveau. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger til 
træningen, bevilliges ikke kørsel. 

Kørsel efter sundhedslovens § 172: 

Hvis man som borger er omfattet af ordningen og selv kan trans-
portere sig til almen genoptræning (via kollektiv trafik, egen bil 
mv.) ydes godtgørelse til billigste mulige transportmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgers 
funktionsniveau. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik. 
Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

Omsorgskørsel dækker transport fra dør til dør og evt. hjælp til at 
forcere fortove og trapper. Det er vigtigt, at borger er klar på det 
fastlagte tidspunkt. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel, blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i køretøjet. Omvejskørslen 
kan være op til 100 % af borgers direkte transporttid fra A til B. 

Som borger må man påregne op til 15 minutters ventetid ved af-
hentningstidspunktet, såfremt dette ikke medfører forsinkelse i 
forhold til træningen. Ankomsttidspunktet planlægges til maksi-
malt 30 minutter før det aftalte tidspunkt. 

Som borger må man påregne op til 45 minutters ventetid ved af-
hentning på træningsstedet. 

Der kan forekomme afvigelser i kørselstidspunktet både på ud- og 
hjemturen. 

I forhold til den daglige køreplanlægning er det vigtigt, at borger 
afbestiller kørsel så tidligt som muligt, og senest dagen før. Afbe-
stilling skal ske til Kørselskontoret. 

Frederikshavn Kommune vil periodisk følge op på borgersfunkti-
onsnedsættelse og borgers mulighed for selv at varetage befor-
dring til træningsstedet. Hvis borger undervejs selv bliver i stand 
til at transportere sig til træningsstedet, bortfalder bevillingen.  

Kørsel Servicelovens § 117: 

Kørsel til træning kan bevilliges i op til 3 gange ugentlig. 

Bevillingsperioden er individuel, og gælder så længe Frederikshavn 
kommune vurderer, at borger er berettiget til kørsel. Kommunen 
vil ved 1. træning, løbende og efter 4 uger revurdere kørselsbeho-
vet. 

Borger oplyses om, at de selv skal kontakte Visitationsenheden og 
afmelde kørslen, hvis de selv bliver i stand til at komme til træ-
ning. 
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Der er egenbetaling for borger. 

Kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder føl-
gende forhold: 

• Der ydes godtgørelse svarende til transport til det genop-
træningssted, som kommunen har visiteret til. 

• Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager pension 
efter de sociale pensionslove) 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
60 kr. i alt, og afstanden fra bopæl til genoptræningsste-
det skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der 
ikke modtager pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borgeren. 

Der er ingen egenbetaling for borger. 

En ledsager til en borger, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af borgers alder eller 
helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af borger. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør, at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Betaling af omsorgskørsel sker via en abonnementsordning, hvor 
borger tegner et abonnement på baggrund af det ugentlige antal 
ture, som borger er visiteret til. 

Betaling for abonnement sker kvartalsvis bagud. 

Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero, hvilket betyder, 
at borger vil blive afkrævet betaling for abonnementet, uanset om 
ordningen benyttes eller ikke benyttes. 

Er borger gennem længere tid forhindret i at deltage i træningen, 
eksempelvis som følge af længerevarende sygdom eller indlæggel-
se, skal Visitationsenheden kontaktes. Herefter afmeldes kørsels-
ordningen fra efterfølgende måned. 

Ønsker borger på et senere tidspunkt at genoptage træning og 
kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, som på ny vil 
vurdere sagen.  

Ønsker borger kørsel ud over det, der er visiteret til, er det for 
borgers egen regning. 
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Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der 
er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger eller pårørende skal kontakte Visitationsenheden, Center 
for Social og Sundhedsmyndighed, som ud fra en konkret individuel  
vurdering træffer afgørelse om tildeling af kørsel.  

Senest to uger efter henvendelsen har borger krav på at visitator 
vurderer sagen. Visitator sender umiddelbart efter en afgørelse til 
borger. 

Borger kan forvente opstart af kørslen i den efterfølgende uge, 
medmindre andre forhold taler imod. 

Borger kontakter selv kørselskontoret, når borger har fået en kør-
selsbevilling og kender sine træningstider. 

Ved første fremmøde på træningscenteret vil borgers kørselsbehov 
blive afklaret yderligere. 

Når en borger er visiteret til ordningen, vil Frederikshavn Kommu-
ne periodisk følge op på borgerens funktionsniveau og behov for 
kørsel. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
borger ved telefonisk henvendelse til Kørselskontoret. 

Klagevejledning Kørsel servicelovens § 117: 

Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, § 5, stk. 1. nr. 9. (jf. 
www.patientombuddet.dk). 

 

 

1.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Om ordningen 

Lovgrundlag Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelo-

vens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befor-

dringsgodtgørelse med hjemmel i Folkeskoleloven § 26 og i Be-

kendtgørelse nr. 25 om befordring af elever til folkeskole efter 

Folkeskoleloven. 

Elever som er visiteret til en special-SFO-plads efter Servicelovens 

§ 36 kan modtage kørsel efter Servicelovens § 41. 
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Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
specialundervisning i folkeskolen med henblik på at sikre at ele-
verne får mulighed for at følge den daglige undervisning, samt 
mulighed for at benytte special-SFO. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten eller at 
eleven benytter sig af bussen på lige fod med de øvrige elever. 
Her kan kommunen yde befordringsgodtgørelse eller betalt skole-
kort. I særlige tilfælde kan kommunen sørge for transporten. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Følgende elever er omfattet af ydelsen: 

 Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

 Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

 Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

 Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

 Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfar-

lig.  

 

Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes kørsels-

berettigede ud fra en individuel vurdering af den pågældendes 

elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle vurdering 

foretages ud fra: 

 Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske 

handicaps mv.). 

 Adfærdsmæssige problemer. 

 Elevens udviklingsniveau. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx 

skolebus eller andre kørsler via Flextrafik som allerede kø-
rer i området for at hente andre elever.  

Elever over 4. klasse, hvor forældrene ikke selv har mulighed for 
transport, vil som udgangspunkt blive visiteret til at benytte sko-
lebussen eller øvrig kollektiv transport.  

I visse særlige tilfælde kan kommunen visitere eleven til kørsel via 
Flextrafik.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med kom-
munens skolebusordning, normal kollektiv trafik eller via NT Flext-
rafik.  

Kørslen med skolebus eller normale busruter foregår efter den 
fastlagte køreplan.  

Ved kørsel med Flextrafik køres der som udgangspunkt kun mellem 
elevens folkeregisteradresse og skole. Det er således kun muligt at 
eleven hentes eller afleveres til flere adresser i helt særlige til-
fælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation.  

Kørslen forgår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever. 
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Der må derfor også forventes en vis omvejskørsel, men det til-
stræbes at køretiden ikke overtiger 60 min. hver vej for kørsel 
inden for Frederikshavn Kommune og op til 90 min. ved kørsel til 
andre kommuner. 

For kørsel med skolebus og Flextrafik tilrettelægges der med 1 
morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler afhængig af skolen.  

Ved kørsel til special-SFO er der 1 morgenkørsel og 1- 2 hjemkørs-
ler. Forældre har ikke mulighed for selv at bestemme disse tids-
punkter. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra skole. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på 

problemet. 

Hvis der undtagelsesvis bevilliges enetransport, revurderes beho-
vet løbende.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller befordringsgodt-
gørelse hvis: 

1. Eleven er indskrevet på en privat/friskole 
2. Eleven går på en skole uden for skoledistriktet hvis eleven 

ikke er henvist af kommunen til denne skole. 

Derudover dækker ordningen ikke: 

 Kørsel af elever som ikke er visiteret til specialundervisning 

 Kørsel til og fra SFO 

 Kørsel til særlige klubtilbud  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste 
takst. Der kompenseres for strækningen fra hjemmet til special-
skole/special-SFO. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel 
via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages 
en individuel vurdering af, om eleven kan benytte almindelig sko-
lebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres med Flextra-
fik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne 
kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodt-
gørelse. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et 
kortere bustræningskursus i samarbejde med elevens forældre. 

Der følges op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter be-
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hov. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af 
Center for Familie/Center for Unge. Sagsbehandler foretager en 
vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til Spe-
cial SFO samt barnets alder, og barnets fysiske og psykiske funkti-
onsniveau.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Skolerne bestiller skolekort og kørselskontoret bestiller Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af skolen.  

Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes. 
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. 
taxa.  

Klagevejledning Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af kommu-
nalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ 
myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2. 

Afgørelse om befordring mellem hjemmet og special SFO eller 
befordringsgodtgørelse kan påklages til Ankestyrelsen efter revur-
dering af sagen i Center for Familie/Center for Unge. 

 

 
 
 

1.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Børn som er visiteret til: 

Særlige dagtilbud efter SEL § 32 

Aflastning/plejefamilier efter SEL § 52 stk. 3.5 eller § 84/ § 44 

Jf. Servicelovens § 41 har forældre mulighed for selv at admini-

strere kørslen i forbindelse med bevilling af § 84/ § 44 

 

I visse tilfælde kan kommunen yde befordring eller befordrings-

godtgørelse med hjemmel i Servicelovens § 41. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
særlige dagtilbud og aflastning, i de tilfælde hvor forældrene ikke 
selv har mulighed for at køre. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at det er forældrenes ansvar at få transporte-
ret deres barn til og fra særlige dagtilbud og aflastning. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 
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Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Børn, der kan være omfattet af ordningen: 
 

1) Børn der er bevilliget aflastning 

2) Børn der er indskrevet i specialdaginstitution 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalin-
stitution. 

- Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene. 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udeluk-
ket. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

I særlig tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til 
særlige dagtilbud og aflastning kan kørslen foregå med NT’s Flext-
rafik-ordning.  

Der kan forventes en vis omvejskørsel som følge af, at der vil være 
andre børn i bilen. Det tilstræbes, at transporttiden for intern 
kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter for eks-
tern kommunekørsel.  

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra institution. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Transporten skal have været afprøvet i en længere periode, 

før der kan bevilges enetransport. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen/taxa, have været vurderet som en mulig løsning 

på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er bevilliget enetransport, revurderes be-

hovet løbende. 

Kørslen kan som udgangspunkt kun foretages til og fra barnets 
folkeregisteradresse ved kørsel til særlige dagtilbud. Det er såle-
des kun muligt at barnet hentes/afleveres til flere adresser i helt 
særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale 
situation. 

Kørsel til aflastning er undtaget fra dette i de tilfælde, hvor bar-
net køres mellem aflastningsinstitution og dagtilbud/special-
SFO/særligt klubtilbud.  
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Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt 
er mulighed for ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. 
Dette tidpunkt vil blive bestemt ud fra barnets placering på ruten. 
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tids-
punkt for afhentning og aflevering. Tidspunktet kan endvidere 
blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn på ruten 
og i forbindelse med ferier.  

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra forældre ved henvendelse til kørselskontoret. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

1. Kørsel til regionale dagtilbud for døve og blinde 
2. Kørsel til normal-SFO 
3. Kørsel til almindelige dagtilbud/børnehaver 
4. Kørsel til almindelige klubtilbud 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste 
takst. Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den 
reelle merudgift. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Bevilling af kørsel til aflastning/plejefamilier bliver vurderet af 
Center for Familie/Center for Unge i forbindelse med, at de visite-
rer til en aflastningsplads/plejefamilie. Sagsbehandler foretager 
en vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til 
institution samt barnets alder, og barnet fysiske og psykiske funk-
tionsniveau.  

Alternativt afsøges mulighed for at aflastningsforældre kan hen-
te/bringe barnet. 

Ved bevilling til kørsel af børn til særlige dagtilbud udbetales der 
som udgangspunkt befordringsgodtgørelse for kørsel i de tilfælde, 
hvor kørslen udløser en reel merudgift. I særlige tilfælde, fx hvor 
barnet har behov for at blive kørt med handicapbil og forældrene 
ikke selv har mulighed for dette, kan der søges om befordring ved 
at rette henvendelse til Visitationsudvalget.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Kørselskontoret bestiller kørslen via Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af institutionen.  

Ved opstart på ny institution eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen kan ændres. I denne 
periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa. 

Klagevejledning Kørsel til aflastning/plejefamilie 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Fami-
lie/Center for Unge. 

Kørsel til særlige dagtilbud jf. § 32 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
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til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Visitationsudvalget. 

 
 
 

1.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTER 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om omsorgskørsel til kommunens dagcentre og 

daghjem for demente er reguleret efter Servicelovens § 79.  

Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller 

give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbudde-

ne. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Omsorgskørsel er transport til og fra kommunens aktivitetscentre 
og daghjem.  
 
Kørslen tilbydes brugere, som på grund af nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne ikke er i stand til at varetage egen be-
fordring til og fra aktivitetscentre og dagtilbud. 
  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra det visiterede aktivitetstilbud. I visse tilfælde kan kommu-
nen visitere til en midlertidig kørselsordning. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der får pension eller er over 60 år og bor i kommunen, er 
i målgruppen for kommunens dag- og aktivitetstilbud.  

Af disse borgere, er borgere som grundet nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne og som ikke er i stand til at varetage 
egen transport til og fra aktivitets- og dagcentre, i målgruppen for 
en midlertidig kørselsordning.  

For borgere, der ikke er berettiget til kørsel, kan der henledes 
opmærksomhed på Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard 
vedrørende Flexhandicap og Flextur. 

Vilkår for befordring 

Principper for tildeling 
af befordring  

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor Frederikshavn 
Kommunes ældreområde. Det handler grundlæggende om, at det 
er kommunens mål at gøre borger i stand til at klare sig selv i så 
høj grad som muligt, også når det gælder transport.  

Borger kan få tildelt kørsel til dagcenter eller daghjem, såfremt 
vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig til dag-
centret. Det vil sige, at borger ikke har mulighed for at gå, cykle 
eller benytte offentlige transportmidler. Derudover skal borger 
ikke kunne benytte bil eller andre transportmidler som scooter, 
crosser eller lignende til transporten. Hvis ægtefælle eller samle-
ver har mulighed for at transportere borger, ydes ikke befordring.  

http://www.bdo.dk/


 
www.bdo.dk                 

 
 

 

16 

 

Kørsel til aktivitetscentre 

Frederikshavn kommune benytter et fast koncept for individuel 
vurdering af borgerens aktuelle formåen, i forhold til at transpor-
tere sig selv til og fra kommunens aktivitetscentre.   

Når der sker henvendelse til aktivitetscenteret om visitation til 
omsorgskørsel skal borger bidrage med oplysninger om sin formåen 
i forhold til at transportere sig selv, og da tildelingen af en kør-
selsordning er midlertidig,  vil der i aktivitetscenteret foretages en 
løbende opfølgning på, om borger fortsat har behov for at være 
visiteret til kørselsordningen.  

Der visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste aktivitets-
center. Der er således ikke mulighed for kørselsordninger til andre 
aktivitetscentre. 

Kørsel til daghjem 

Som udgangspunkt visiteres kun til en kørselsordning til det nær-
meste daghjem, og kun i helt særlige tilfælde kan der visiteres til 
kørsel til et andet daghjem, ud fra en helhedsvurdering af borgers 
totale situation.   

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Der visiteres altid til en midlertidig kørselsordning et fast antal 
dage om ugen. 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik i 
ordningen Flexaktivitet. Der kan ikke vælges alternative transport-
former. 

 Borgerne må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Borger tilstræbes maksimalt at sidde i bilen i 60 minutter 

for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern 

kommunekørsel. 

 Afhentning af borger på hjemadressen og ved institutio-

nen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafik-

ken på dagen kan skabe mindre forsinkelser eller tidligere 

ankomst. 

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

 Omsorgskørsel udover det ugentlige antal dage, borger er 
visiteret til 

 Omsorgskørsel til aktivitetscentre, der ikke er det nær-
mest beliggende fra borgers bopæl  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Betaling af dagcenterkørsel sker via en abonnementsordning, hvor 

der tegnes et abonnement på baggrund af det ugentlige antal tu-

re, borger er visiteret til. Den månedlige pris for abonnementet 

afhænger af, hvor mange dage, borger er visiteret til kørsel: 

1 -3 ugentlige kørsler tur/retur:      297 DKR 

4-5 ugentlige kørsler tur/retur:      494 DKR 
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Taksten opkræves kvartalsvis bagud. Der betales for hele måneder  

fra den måned, kørslen starter og til kørslen ophører. Hvis start- 

og slutdato overskrides med 1 måned udover hele måneder, beta-

les for en hel måned. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Kørsel til Aktivitetscenter: 

Borger henvender sig til leder af Aktivitetscenteret, som forestår 
visitationen. Visitator indhenter oplysninger om borgers funktions-
niveau, og undersøger borgers evne til at klare egen transport 
uden bevilling til en kørselsordning – i tråd med kommunens prin-
cipper om hjælp til selvhjælp.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling følges på gruppemøder samt i 
løbende dialog med borger, hvor der er fokus på borgers funkti-
onsniveau.   

Kørsel til Daghjem: 

Demenskoordinator, som visiterer til Daghjem, henvender sig til 

leder af Daghjemmet, der har visitationskompetencen til kørsel i 

forbindelse med transport til Daghjemmet.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling sker løbende. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Aktivitetscenter eller Daghjem bestiller kørslen hos Kørselskonto-
ret, og informerer borger om tidspunkt for kørslen. 

Klagevejledning Afgørelser om visitation til kørsel til kommunens visiterede aktivi-
tetscentre kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 
 
 

1.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om kørsel til beskyttet beskæftigelse (Service-

lovens § 103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 

104) for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer er reguleret gennem Ser-

vicelovens § 105, stk. 2 og i Bekendtgørelse nr. 483. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med hen-
blik på at kompensere borgere med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og heraf 
følgende manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu- I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-
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nen med? relse for personer som benytter kommunens Servicelovens §§103 

eller 104 tilbud. 

Ved befordring til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) 

gælder følgende retningslinje: 

 Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæfti-
gelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og 
fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra 
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 
skal afholdes af kommunen. 
 

For de nødvendige befordringsudgifter som kommunen skal afholde 
til beskyttet beskæftigelse gælder følgende retningslinjer: 

 Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der 
ligger inden for den billigste befordringsmulighed. 

 Udgiften til befordring for den enkelte borger kan i den 
forbindelse ikke overstige 30 pct. af vedkommendes ind-
tjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af 
skat. 

Dog opkræves ikke beløb under bagatelgrænsen på 25 kr. 
 
Ved befordring til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) gælder 
følgende retningslinje: 

 Kommunen skal afholde udgiften til befordring for perso-
ner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til 

aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. 

2) Borgere hvor Frederikshavn Kommune har betalings- og handle-
forpligtelse. 

Ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor kommunens 
handicapområde. Det handler grundlæggende om, at det er kom-
munens mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i så høj 
grad som muligt, også når det gælder transport.  

Kommunens princip for tildeling af befordring til beskyttet be-
skæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud er, at kommunen 
med afsæt i lovgivningen ønsker, at man som borger anvender den 
billigste relevante befordringsmulighed. Her foretages en individu-
el vurdering, hvor der tages højde for borgerens funktionsniveau 
og mulighed for selv at bidrage aktivt til egen transport.  

Ved befordring til hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) betyder dette: 

 at kommunen henviser borger, der selv kan sørge for be-

fordring, til at gøre dette i egen bil eller med kollektive 

transportmidler. Borger kan efterfølgende få udlæg til 

kørslen refunderet af kørselskontoret. 

 at kommunen kan henvise borger, der ikke har adgang til 
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egen bil eller kollektiv transportmuligheder, til ordningen 

flextur, hvor borger selv kan forudbestille taxikørsel. Bor-

ger kan efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse hos 

kørselskontoret   

 at en borger med særlige behov som følge af funktionsned-
sættelser kan tilbydes en fast kørselsordning med taxi el-
ler taxibusser af kommunen. Dette vil ske i tilfælde, hvor 
det ikke vurderes at borger kan transportere sig til be-
skæftigelses – og aktivitets- og samværstilbuddet på anden 
vis. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse efter en konkret individuel vurdering baseret på 
fast koncept for individuel behovsvurdering. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der 
godtgørelse med et beløb svarende til det billigste, forsvarlige 
befordringsmiddel. 

Befordringsgodtgørelse udbetales af kørselskontoret på baggrund 
af dokumentation fra borger. 

Er man som borger visiteret til befordring i en fast kørselsordning 
foregår dette via NT Flextrafik i ordningen Flexaktivitet.  

Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

For serviceniveauet i kørslen gælder følgende:  

 Borger må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Det tilstræbes, at borger maksimalt sidder i bilen i 60 mi-

nutter for intern kommunekørsel og 90 minutter for eks-

tern kommunekørsel. 

 Afhentning af den enkelte borger på hjemadressen og ved 

institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tids-

punkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser 

eller tidligere ankomst. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval. For 

kørsel af handicappede voksne er der ikke aflevering før 

tilbuddets starttidspunkt.  

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter1.  

 Særlige forhold, der knytter sig til enkelte borgere, aftales 

mellem kørselskontoret og NT. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

 Ydelser der ikke har lovhjemmel i Servicelovens §§ 103 

                                                 
1 Der skal gøres opmærksom på at aftalen vedrørende afhentningstidspunkt er jf. Frederikshavn Kommunes aftale med NT vedr. 

serviceniveau for kørslen. De 10 minutter er det som benyttes i NT’s planlægningssystem. NT gør dog opmærksom på, at de så vidt 
muligt forsøger at afhente ved tilbuddets afslutning, men der kan i visse tilfælde fx ved dårligt vejr eller forsinkelser, forekomme op 
til 10 minutters ventetid. 
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og/eller 104 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse 

efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig be-

fordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilome-

ter fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 

skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nød-

vendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmu-

lighed. 

Udgiften til befordring må ikke overstige 30 % af borgers indtjening 

ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.  

Der er ikke egenbetaling for borger, der er visiteret jævnfør § 104 

(aktivitet- og samværstilbud), såfremt borger er blevet visiteret til 

befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er 

beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i 
forbindelse med en indskrivningssamtale på det beskyttede be-
skæftigelsestilbud/aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddets 
ledelse samt af myndighedsfunktionen i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed deltager.  

Borgers behov for kørsel vil blive afklaret gennem brug af et sam-
taleskema samt indhentelse af relevante oplysninger. Ud fra en 
vurdering af dette vil borger blive visiteret til befordring, hvis 
borger opfylder kravene for denne ordning. 

Hvis en borger er visiteret til befordring, vil Frederikshavn Kom-
mune periodisk følge op på borgers evne til at benytte kollektiv 
transport gennem en revisitering. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Det er kørselskontoret, der foretager bestilling af den konkrete 
kørsel 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen. 

 
 

1.7 INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP) 

Om ordningen 

Lovgrundlag Borgere som er svært bevægelseshæmmede har mulighed for at 

modtage individuel handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber § 

11. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Flexhandicap sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt tra-
fiktilbud, som ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden 
lovgivning. Flexhandicap er et tilbud, der giver bevægelseshæm-
mede mulighed for mobilitet på linje med borgere, der anvender 
den almindelige kollektive trafik. Formålet er således at ligestille 
svært bevægelseshæmmede borgere i samfundet med borgere 
uden fysiske handicap, for så vidt angår transportmuligheder med 
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kollektiv trafik. 

Se en nærmere beskrivelse af Flexhandicap på Nordjyllands Trafik-
selskabs hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Kommunen har mulighed for at visitere de borgere, som opfylder 
kravene til flexhandicap-ordningen, hvilket giver borger mulighed 
for individuel handicapkørsel, hvor kommunen dækker dele af 
omkostningerne.  

Ordningen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som fx indkøb, fri-
tidsaktiviteter,familiebesøg, kulturelle arrangementer og lignen-
de.  

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke er begrænsnin-
ger i formålet med kørslen. 

Der visiteres til 104 årlige enkeltture. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

 
Kriterier for at blive optaget i Flexhandicap: 

 Borger er svært bevægelseshæmmet 

 Borger er bevilliget et ganghjælpemiddel som er visiteret 
af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år (lovens minimumskrav er 18 år) 

 Borger bor i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

I tilfælde, hvor der er tvivl om varigheden af handicappet, kan 
borger optages midlertidigt i den individuelle handicapkørsel, 
hvorefter der foretages en revisitering. 
 
Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visi-
teret Flexhandicap. Kravet om et visiteret ganghjælpemiddel kan i 
de tilfælde, hvor borgeren er så svært bevægelseshæmmet, at det 
ikke muliggør brug af ganghjælpemiddel, udelades. 

 
Handicap, som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse  
for optagelse i ordningen. 
 
Præcisering: 
Borger, der er berettiget til et ganghjælpemiddel men ikke kan 
anvende det på grund af handicap, kan også visiteres til individuel 
handicapkørsel. Dette kan fx være svært bevægelseshæmmede, 
der pga. nedsat funktion i armene ikke kan anvende et ganghjæl-
pemiddel. 
 
Borger der er bevilget et ganghjælpemiddel af andre årsager end 
et fysisk bevægelseshandicap kan ikke optages i den individuelle 
handicapkørsel. Dette kan fx være lungehandicappede, der pga. 
begrænset mobilitet er bevilget et ganghjælpemiddel til at hvile 
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sig på, eller borger der er bevilget et ganghjælpemiddel til trans-
port af indkøb. Borger der har fået bevilget et ganghjælpemiddel 
til transport af ilt kan af denne grund ikke optages i ordningen. 
 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Ordningen omfatter kun befordring. Der udbetales ikke befor-
dringsgodtgørelse.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til individuel handicapkørsel foregår 
dette via NT Flexhandicap.  

Kørslens omfang: 

Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive 
tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis borger optages i løbet 
af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt. 

Borger skal være indstillet på at køre med andre borgere, og det 
skal forventes, at der kan køres omveje på op til dobbelt så langt 
som den direkte rejse.  

Borger kan ikke forvente, at Nordjyllands Trafikselskab kan stille 
en vogn til rådighed i det ønskede tidspunkt. Ved bestilling vil 
borger blive tildelt en tur op til 1,5 time før eller efter det ønske-
de tidspunkt. Derudover skal borger være opmærksom på, at det 
reelle afhentningstidspunkt kan være op til 30 min. før eller efter 
det aftalte tidspunkt.  

Ledsagere: 

Borger kan ansøge kommunen om at få en gratis ledsager med, 
hvis der er et behov for en ledsager til at hjælpe i forbindelse med 
kørslen. Man har endvidere mulighed for at tage op til to medrej-
sende med, som skal betale samme takst for turen som den viste-
rede borger. 

Rejser over regionsgrænser samt landsdækkende rejser: 

Nordjyllands Trafikselskab tilbyder at arrangere rejser overalt i 
landet.  

 Det er en forudsætning, at der altid benyttes handicapven-
lige tog eller busser på en så stor del af rejsen som muligt. 

 Der kan ikke bevilliges taxi på hele rejsen uanset lægeer-
klæring 

 Taxikørslen til og fra toget/bussen betales af brugeren ef-
ter samme principper om egenbetaling som ved normale 
rejser. Dog bliver egenbetalingen for den samlede rejse 
opkrævet på turen i Region Nordjylland. 

 Der kan ikke rejses internt i andre regioner end Region 
Nordjylland og Region Midtjylland. 

For nærmere beskrivelse af mulighederne for disse rejser kontakt 
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvis borger har brug for trappemaskine, skal borger selv betale for 
denne ydelse. Prisen pr. tur for at købe denne ekstra hjælp er ca. 
250 kr. pr. tur. Nordjyllands Trafikselskab skal gøres opmærksom 
på dette ved bestilling af kørslen.  
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Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der betales et årligt abonnement for at være medlem at Nordjyl-
lands Trafikselskabs flexhandicap-ordning. Herudover skal borger 
betale en takst pr. kørt kilometer.   
 
Borger kan ved bestilling af kørslen få oplyst en pris. Denne skal 
afregnes kontant med chaufføren efter endt rejse. 
 
Uddybende information om Flexhandicap findes på Frederikshavn 
Kommunes og NT´s hjemmesider, under ”Bestillings- og udførel-
sesstandard for flexhandicap” 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger visiteres til ydelsen hos kommunes kørselskontor. Visitatio-
nen sker på baggrund af et ansøgningsskema som borger kan hente 
på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside : 
www.ntflexhandicap.dk, eller ved henvendelse til kommunens 
kørselskontor. 

Kørselskontoret skal træffe en begrundet afgørelse indenfor 4 uger 
efter ansøgningstidspunktet.  

Kørselskontoret revisiterer bevillingerne 1 gang årligt. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Borger bestiller kørslen direkte hos Nordjyllands Trafikselskab. 
Dette kan ske telefonisk mellem kl. 07 og kl. 20 alle ugens dage, 
dog senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt, eller på inter-
nettet hele døgnet via: https://www.turbestilling.dk/nthandicap/   

Klagevejledning Afgørelse om befordring kan påklages til Frederikshavn kommune. 
Klage over kørslen skal ske til Nordjyllands Trafikselskab. 

 
 
 
 
 

2 BILAG 3:  
PROCEDURER FOR VISITATION,  
BESTILLING OG OPFØLGNING 

2.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker kørsel til læge/speciallæge, skal kontakte kørselskontoret telefonisk. 

Ved første henvendelse fra borger, forklarer kørselskontoret, at man som udgangspunkt har 
ret til kørsel eller godtgørelse ud fra kriterierne beskrevet i kvalitetsstandard: afstandskrite-
rier, beløbsstørrelser, befordringstyper mv. Borger informeres om rettigheder og forpligtigel-
ser i relation til kørsel (fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller an-
den pårørende kan køre borger). 

Der kan visiteres til enkelttur, til en midlertidig ordning, eller en  varig ordning.  
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Visitation til enkelttur: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved gennemgang af samtaleskemaet i arbejdsgangsbeskrivel-
sen. 

Hvis det fremgår tydeligt af telefonsamtalen med borger, at vedkommende er forhindret i at 
kunne transportere sig selv grundet et midlertidigt sygdomsforløb, fx lungebetændelse, 
brækket ben mv., visiteres borger til en enkelttur. 

Efter gentagne bevillinger til enkeltture vurderes, om der er grundlag for en midlertidig eller 
varig bevilling, og ansøgningsskema sendes til borger. 

Visitation til midlertidig bevilling: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved samtale med borger. Ved bevilling aftales samtidig en 
dato for bevillingens ophør.  

Visitation til varig ordning: 

Borger rekvirerer ansøgningsskemaet vedr. kørsel til læge/speciallæge ved henvendelse til 
kørselskontoret. Skemaet udfyldes og returneres til kørselskontoret. 

Hvis  borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af 
oplysninger i omsorgssystem og fra hjemmeplejen eller visitator. 

Når det drejer sig om kørsel til behandlingssted, visiteres med baggrund i oplysninger fra 
sagsbehandler.  

Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et klart varigt kørselsbe-
hov – ligeledes undersøges oplysninger om borger i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde kon-
taktes visitator/hjemmeplejen eller andre relevante fagpersoner. 

Hvis dette ikke giver fyldestgørende oplysninger vedr. borgers funktionsniveau indhentes 
lægeerklæring, og borger kontaktes telefonisk for yderligere oplysninger. 

Der udstedes kun varig bevilling ved varigt behov.  

Visitation af ledsagelse: 

Der foretages en individuel vurdering ud fra borgers funktionsniveau, alder og helbredstil-
stand ved visitering til en ledsager. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Kørselskontoret visiterer og indtaster turene direkte i NT’s turbestillingssystem. 

Ved en enkeltbestilling indhentes alle nødvendige data. 

Ved varige kørselsordninger skal borger ikke gennem visitationsprocessen, når vedkommende 
bestiller kørsel næste gang. Borgers stamdata er gemt, og medarbejderen på kørselskontoret 
bestiller kørsel ud fra et allerede kendt servicebehov hos borger. 

Hvis borger er visiteret til kørsel til nærmeste speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der 
er benyttet nærmeste speciallæge i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om det-
te, kontaktes borger med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste 
speciallæge ikke er benyttet, eks. ferielukning. 

Godtgørelse: 

Borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for 
afholdt udgift, borgers adresse og lægens/speciallægens adresse. 

Hvis borger har været hos speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der er benyttet nærme-
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ste behandlingssted i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, skal borger 
kontaktes med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste speciallæge 
ikke er benyttet, eks. ferielukning. Hvis der ikke er en gyldig årsag, refunderes udlæg sva-
rende til kørsel til nærmeste speciallæge. 

Opfølgning: 

Ved enkeltbevillinger vurderes borgers behov for kørsel ved hver bestilling, og evt. ændret 
behov noteres i journalen. 

Ved midlertidige bevillinger er stopdato ført i systemet, og bevillingen ophører ved stopdato. 

Varige bevillinger revurderes 1 gang årligt.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 

2.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der skelnes mellem kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 
140. 

På dialogmøder mellem Terapeutgruppen og Visitationsenheden drøftes udvalgte borgersager 
(eksempelvis sager, hvor der kan være tvivl om vurderingen) med henblik på at sikre et har-
monisk serviceniveau og ensartet visitationsproces til kørsel/kørselsgodtgørelse. 

Som et led i vurderingen af kørselsbehovet overvejes altid, om Frederikshavn Kommunes 
arbejde med træning til egen transport kan spille en rolle i borgers genoptræningsforløb – 
således at borgeren gennem genoptræningsforløbet vil kunne trænes til egen transport. 
Overgang til egen transport undervejs i genoptræningsforløbet eller med henblik på egen 
transport til eksempelvis efterfølgende dagcenteraktiviteter. Eksempelvis ved at borger 
modtager leveret kørsel til træning, men som et led i træningen selv skal tage bussen hjem. 

 

Visitation til kørsel efter Servicelovens § 117: 

Borgers kørselsbehov afdækkes af en visitator fra Visitationsenheden. Visitator foretager 
funktionsvurdering, herunder vurdering af mobilitetsevner og kørselsbehov ud fra de ned-
skrevne retningslinjer i Visitationsenheden. 

Visitator informerer om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel. Fx at bor-
ger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borgeren, 
når det drejer sig om kørsel bevilliget jf. sel § 117. 

Hvis visitator vurderer, at borger er ude af stand til at benytte kollektive transportformer 
eller til selv at transportere sig til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres til 
kørsel via NT-ordninger. Dette sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering. 

Borger oplyses om egenbetaling. 

Visitation til kørsel efter Sundhedslovens § 172: 
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Visitation tager udgangspunkt i borgers genoptræningsplan (GOP), der modtages elektronisk 
fra sygehuset. Ønsker borger kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, der vurderer 
borgers kørselsbehov ud fra GOP samt en gennemgang af spørgsmålene fra samtaleskemaet. 

Under telefonsamtalen informeres om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til 
kørsel. 

Ud fra denne samtale med borger vurderes, hvordan borger kan komme til genoptrænings-
centeret: 

1) Hvis borger selv kan transportere sig, ydes der godtgørelse til billigste, forsvarlige 
transportmiddel (ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

2) Hvis borger ikke selv kan transportere sig, visiteres der til kørsel via NT-ordninger (ud 
fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

Ved første fysiske fremmøde skal borgers kørselsbehov vurderes indgående af den trænende 
terapeut, hvorefter der eventuelt kan ændres i afgørelsen om befordringsgodtgørelse eller 
befordring med NT (ved at terapeut retter henvendelse til visitationen om en ændring i be-
hovsvurderingen). Trænende terapeut vurderer kørselsbehovet løbende og igen efter 4 uger. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel efter Servicelovens § 117: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen, samt hvilket serviceniveau der skal 
være i selve kørslen. Der afsendes en bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet 
klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT’s turbestillingssystem. 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen. I forbindelse med dette afsendes en 
bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret når bevillingen foreligger. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT´s turbestillingssystem. 

Godtgørelse efter Sundhedslovens § 140: 

En borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler jf. kvalitetsstandarden. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen 
med dokumentation for afholdt udgift, dokumentation for afholdt genoptræning, borgerens 
adresse og genoptræningsstedets adresse. 

Opfølgning: 

Borgers kørselsbehov revurderes af terapeuten ved første fremmøde og løbende samt syste-
matisk hver 4. uge.  Denne revurdering tager udgangspunkt i de nedskrevne retningslinjer i 
Visitationsenheden. 

Hvis der forekommer ændringer i forhold til borgerens behov for kørsel – både hvad angår 
spørgsmålet om kørsel/ingen kørsel samt det nødvendige serviceniveau i kørslen – skal dette 
præciseres ved henvendelse til Visitationsenheden samt ved fremtidige kørselsbestillinger 
hos kørselskontoret. 
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Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen. NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret udskriver kvartalsvis regning på abonnement til borger for kørsel bevilliget 
efter servicelovens § 86  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 

 
 
 

2.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Visitation/funktionsvurdering: 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages en individuel vurdering af, 
om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres 
med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne kørsel kan vareta-
ges af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse. 

Vurdering af kørselsbehovet sker ud fra de i loven fastsatte afstandskriterier samt i henhold 
til det godkendte serviceniveau.  

Afstandskriterierne er følgende: 

·    Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

·    Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

·    Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

·    Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

·    Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. 

Derudover foretages en individuel vurdering af eleven, hvis vedkommende ikke er berettiget 
til kørsel jf. afstandskriterierne. Den individuelle vurdering foretages ud fra:  

·      Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske handicaps mv.). 

·      Adfærdsmæssige problemer. 

·      Elevens udviklingsniveau. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et kortere bustræningskursus i 
samarbejde med elevens forældre. Der visiteres således kun til kørsel via Flextrafik for ele-
ver i 5. klasse i meget særlige tilfælde. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af sagsbehandler i center for 

Familie/Unge.  

 

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 

kan påvirke tidspunktet for elevens afhentning. Da der som udgangspunkt er tale om samkør-

sel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af elevens placering på ruten. 

Der vil være 1 morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler fra specialundervisning og special SFO.  

 

Der køres som udgangspunkt kun til og fra elevens folkeregisteradresse. Det er således kun 

muligt at eleven hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-

hedsvurdering af elevens totale situation. Hvis eleven som følge af dette ikke har behov for 
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afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 

sig om. Der er ikke mulighed for at ændre disse dage løbende af hensyn til planlægningen af 

kørslen. 

 

Der ændres ikke på ringetiderne for specialklasserne på enkelte dage i løbet af året. 

 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til forskellige typer kørsel og serviceniveau for ud- og 

hjemrejser. Serviceniveauet for kørslen skal således ikke variere i forhold til om der er visi-

teret efter FSL § 26 eller SEL § 41.  

I enkelttilfælde, hvor der er variation mellem de to former for visitering til kørsel, vurderer 

de involverede visitatorer, om der er grundlag for at videregive sagen til behandling i ”Fami-

lien i Centrum” 

 

I akutte situationer og ved akutte behov for kørsel kan der ekstraordinært bestilles engangs-

ture med Taxa. 

Bevilling og bestilling: 

Bevilling og bestilling af kørsel: 

Lederen af Specialskolen bevilliger kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevil-
lingsskema, som indeholder de nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Ved bevilling af kørsel mellem hjem og special SFO bevilliger Center for Familie/Center for 
Unge kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de 
nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret  bestiller kørslen i HD skole. 

Godtgørelse: Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til 
kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen.  

Opfølgning: 

Skolelederen er forpligtet til at følge op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter 
behov. 

Skolelederen har pligt til at bustræne elever, når de starter i 5. klasse, hvor det er relevant.  

Sagsbehandler i Center for Familie/Unge foretager lovpligtig opfølgning jf. SEL § 41 1 gang 
årligt.  

Ved ændringer i kørselsbehovet informerer skolen straks kørselskontoret om dette. 

Evt. behov for en fordyrende kørsel, drøftes med kørselskontoret for en vurdering og evt. 
alternativ løsning, før der gives bevilling.   

Skolen stiller en kontaktperson til rådighed for chaufføren. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  
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2.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der betales som udgangspunkt kun befordringsgodtgørelse for kørsel til særlige dagtilbud og 
aflastning. I særlige tilfælde fx hvor barnet har behov for at blive kørt med handicapbil, men 
hvor familien ikke har en handicapbil til rådighed, kan der søges om befordring ved at foræl-
drene retter henvendelse til deres sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge.  

Der visiteres ud fra Oplysningsgrundlag, hvor kørsel indgår. 

Ved visitering til befordringsgodtgørelse eller eventuel kørsel skal sagsbehandlerne være 
særligt opmærksomme på:  

1. Forældrenes mulighed for selv at transportere barnet. Hvis en familie er bevilliget en 
handicapbil kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel.  
 

2. Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene, hvis der skal udbetales be-
fordringsgodtgørelse. Dette betyder, at beliggenheden af forældrenes arbejdsplads 
også skal inddrages for at afdække om det er en reel merudgift at aflevere barnet.  

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 
kan påvirke tidspunktet barnet kan blive hentet på. Da der som udgangspunkt er tale om 
samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af barnets placering på 
ruten. Der vil derudover kun være ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Foræl-
dre gøres opmærksomme på, at det ikke er muligt at få barnet afhentet/afleveret til forskel-
lige adresser.  

Der køres som udgangspunkt kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er således kun 
muligt at barnet hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-
hedsvurdering af familiens totale situation. Hvis barnet som følge af dette ikke har behov for 
afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 
sig om.  

Hvis der skal visiteres til enekørsel er det et krav at følgende pædagogiske tiltag er afprøvet: 

· Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra skole. 

· Placering i bussen/taxaen. 

· Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

· Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende. 

· Transporten skal som udgangspunkt have været afprøvet i en længere periode, før der kan 

bevilges enetransport. 

· Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever med bussen, have været 

vurderet som en mulig løsning på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er visiteret til enetransport, revurderes behovet løbende. 

Bevilling og bestilling: 

Bevillling og bestilling af kørsel: 

Sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge bevillinger kørslen. Ved kørsel til særlige 
dagtilbud bevilliger Visitationsudvalget kørslen. 

Kørselsbevillingen overgår til Center for Unge, når den unge fylder 15 år, medmindre Center 
for Familie forinden meddeler kørselskontoret, at den unge forbliver i regi af Center for Fa-
milie.  
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Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige 
oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret bestiller kørslen i NT’s turbestillingssystem. 

Godtgørelse: 

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til kørselskontoret. 
Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen.  

Før udbetaling kontakter kørselskontoret den bevilligende sagsbehandler for bekræftelse af, 
at befordringsgodtgørelse er bevilliget. 

Opfølgning: 

Sagsbehandlerne i Center for Familie/Center for Unge er forpligtiget til at følge op på fami-
liens kørselsbehov som fast punkt på deres samtaler omkring merudgift. Dette sker 1 gang 
årligt. 

Lederen af den særlige daginstitution er forpligtet til at følge op på familiens kørselsbehov 
som et fast punkt på det årlige tværgående statusmøde vedr. barnet. 

Hvis en kørsel ikke længere er nødvendig, afmelder sagsbehandler straks kørslen hos kørsels-
kontoret.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTRE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Leder af aktivitetscenteret er ansvarlig for visitation til omsorgskørsel. 

For at blive visiteret til kørsel til aktivitetscentre skal borger henvende sig til aktivitetscen-
teret.  

Ved første henvendelse fra borgeren, forklarer leder af aktivitetscenteret, at der gælder en 
række særlige krav for at blive visiteret til ordningen, samt at der er en egenbetaling for at 
deltage i kørselsordningen. Der kan i udgangspunktet visiteres til en fast midlertidig ydelse 
med et defineret sluttidspunkt med afsæt i kommunens principper om hjælp til selvhjælp. 
For demente borgere med et varigt behov kan der dog fraviges fra en midlertidig ordning, og 
tilbydes en fast varig ordning. Borgere der er visiteret til daghjem bliver således altid kon-
taktet af daghjemmet og vil i udgangspunktet blive visiteret til en kørselsordning.   

Leder af aktivitetscenteret vurderer på baggrund af samtalen og oplysninger i omsorgssyste-
met, om borger har et betydeligt kørselsbehov, og ikke råder over transportmidler i husstan-
den, der kan sikre transport til aktivitetscentre. Ved tvivlstilfælde kan visita-
tor/hjemmepleje kontaktes.  

Som udgangspunkt bevilliges alle kørselsordninger til aktivitetscentre med en slutdato efter 
12 måneder. 
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Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Såfremt borger er visiteret til befordring til aktivitetscentre vil der være tale om en visitati-
on til en fast midlertidig kørselsordning. Det vil sige, at der er tale om en ordning med et 
defineret start- og sluttidspunktet for ordningens løbetid. Derudover vil der være tale om en 
ordning, hvor det angives hvilke dage og tidspunkter borger skal hentes til tilbuddet og brin-
ges hjem igen. For borgere på daghjem visiteres til en varig ordning indtil borger udvisiteres 
af daghjemmet. 

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret anvende et fast skema for bestilling 
af kørsel. Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Visiteret til hjemmehjælp 

 Serviceniveauet for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Hvis borger er forhindret til at komme i aktivitetscenteret/daghjemmet, kontakter centeret 
kørselskontoret, så kørslen afmeldes. 

Ved fornyelse eller ændringer i en midlertidig fast kørselsordning udfylder leder af aktivi-
tetscenteret et nyt bestillingsskema. 

Opfølgning: 

Der sker løbende opfølgning på bevillingen, når der er borgergennemgang af den enkelte 
borger i centeret, og kørselskontoret orienteres om ændringer. 
 
Opfølgningen tager udgangspunkt i borgers aktuelle situation, og har til formål at afdække 
om borgers tilstand har ændret sig positivt, således at borger ikke længere er berettiget til 
en fast midlertidig ordning. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned modtager kørselskontoret en liste over kørte ture fra NT. Kørselskontoret kon-
trollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret videresender faktura til aktivitetscenteret til gennemlæsning og kontrol. Ved 
fejl underrettes kørselskontoret. Kørselskontoret udskriver regning til borger kvartalsvis.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Ledelsen på tilbuddet samt Myndighedsfunktionen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
er ansvarlig for visitation til befordringsgodtgørelse eller befordring til Servicelovens §§ 103 
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og 104. Visitationen sker i forbindelse med indskrivningssamtalen på tilbuddet, hvor begge 
parter deltager. 

Afgørelse om visitation til ordningen sker i forlængelse af myndighedens visitation til selve 
§§103 eller 104.    

Afgørelsen skal basere sig på kommunens faste koncept for individuel behovsvurdering, og 
skal følge princippet om, at kommunen tildeler befordringsgodtgørelse og befordring ud fra 
billigst mulige relevante transportform for borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt 
funktionsniveau. Det indebærer, at: 

 Der skal altid først tages stilling til om borgerens selv kan varetage transport til gen-
gæld for befordringsgodtgørelse, herunder egen transport i bil/cykel/til fods, evt. 
med hjælp fra pårørende, kollektiv transport og/eller flextur.  

 Hvis transport med befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgers 
transport skal den individuelle behovsvurdering tage hensyn til følgende faktorer 

 Der tildeles som udgangspunktet en fast ordning. Borgers behov for kørsel revurderes 
ved opfølgningsmøde 3 måneder efter opstart. 

 Der skal ved vurderingen tages stilling til, om borger med fordel kan modtage en dif-
ferentieret ordning – fx egen transport mod befordringsgodtgørelse i sommerhalvåret 
og befordring i form af en midlertidig fast ordning i vinterhalvåret. 
  

Oplysninger til grund for afgørelse fra visitation baserer sig på et fast koncept for individuel 
behovsvurdering, hvor oplysninger om borgerens samlede funktionsniveau indgår. For så vidt 
muligt indhentes oplysninger på baggrund af den sagsbehandling, der findes sted i forbindel-
se med selve visitationen til kerneydelsen (dvs. § 103 eller § 104). 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel:  

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en fast kørselsordning skal bestilling af kørsel ske på en fast skabelon til kørselskontoret. 
Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Serviceniveau for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Ved ændringer i en fast kørselsordning sendes en mail fra Aktivitetscenteret med oplysning 
om ændringerne. 

Godtgørelse: 

En borgers udlæg dækkes efter de gældende regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kør-
selskontoret sammen med dokumentation for afholdt udgift, borgers adresse samt tilbuddets 
adresse.  

For refusion af udlæg gælder følgende retningslinjer: 

 for transport i egen eller pårørendes bil/cykel afregnes månedligt via et kilometer-
regnskab 

 for kollektiv transport afregnes via godtgørelse af måneds-, kvartal-, halvårs- eller 
helårskort  

 for flextur afregnes via månedligt via et udlægsregnskab, herunder kvitteringer 

Opfølgning: 
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Der skal altid ske opfølgning på bevillingen efter de første 3 måneder i ordningen.  

Der sker løbende revurdering af den enkelte borgers behov for kørsel i forbindelse med styr-
kelse af borgers selvhjulpenhed, herunder om borger i højere grad selv kan bidrage aktivt til 
egen transport.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Der udarbejdes i samarbejde mellem den budgetansvarlige og den visitationsansvarlige tyde-
lige budgetforudsætninger for kørslen 

Kørselskontoret er ansvarlig for indsamling af ledelsesinformation for kørselsområdet, og 
forbruger følges tæt i Styregruppen for kørselskontoret som består af den budgetansvarlige 
og de visitationsansvarlige.  

Der aftales ift. budgetopfølgningsprocessen forpligtende ansvar- og sanktionsmuligheder ift. 
de visitationsansvarlige ved hhv. overforbrug eller mindre forbrug i forhold til det samlede 
budget til området. 

 
 
 

2.7    INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)   

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker at blive optaget i NT’s flexhandicapordning skal udfylde ansøgnings-
skemaet og sende det til kørselskontoret. 

Der er følgende kriterier for at blive optaget i flexhandicapordningen.  

 Borger er svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel) 

 Borger benytter et ganghjælpemiddel, som er visiteret af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år 

 Borger i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret til Flexhandicap. 

Handicap som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse for optagelse i ordningen. 
Samtidig skal sagsbehandler være opmærksom på, at der ikke kan visiteres til kørsel alene på 
baggrund af de ovennævnte handicap.  

I ansøgningsskemaet skal borger oplyse følgende: 

- Beskrivelse af handicap 
- Oplysninger om ganghjælpemidler  
- Behov for hjælp i forbindelse med transport 
- Hvilke transportmidler borger er i stand til at benytte 
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Kørselskontoret samstemmer oplysningerne i ansøgningsskemaet med tilgængelige oplysnin-
ger i omsorgssystemet. Her skal kørselskontoret være særlig opmærksom på, at borger som 
minimum skal være visiteret til et ganghjælpemiddel. Borgere, som må anses for at være så 
svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte et ganghjælpemiddel, kan undtages fra 
dette krav.  

Borgers behov for trappemaskine, solokørsel og forsædekørsel o.l. afdækkes. Borger oplyses 
om, at udgift til trappemaskine dækkes af borger.  

Der kan visiteres til gratis ledsagere hvis det vurderes, at borger har brug for hjælp til at 
komme ind og ud af køretøjet. Hjælpen skal være af et sådant omfang, at det ikke kan for-
ventes, at chaufføren kan yde denne hjælp. De visiterede ledsagere må ikke være borgere, 
som selv er berettiget til at blive optaget i ordningen.   

Borger skal gøres opmærksom på, at kørslen udføres efter den vedtagne kvalitetsstandard.  
Borger skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få taxa til lands-
dækkende kørsler og kørsler over regionsgrænser. Her vil borger blive henvist til at benytte 
toget på de strækninger, hvor det er muligt.  

Bevilling og bestilling: 

Roller og arbejdsdeling: 

Fra 1. januar 2015 er arbejdsdelingen mellem NT og Frederikshavn Kommune delt mellem 
visitering til kørselsordningen og udførelsen af kørslen. 

Kommmunens ansvar er  

 Visitering af borger 

 Fastsættelse af serviceniveauet i forhold til visiteringen 

NT´s ansvar er  

 Kørselsordningens udførelse 

 Fastsættelse af serviceniveauet for kørslen 

Bevilling: 

Borger ansøger kørselskontoret om optagelse i Flexhandicapordningen (i bobælskommunen).  

Kørselskontoret foretager en vurdering af, om borger opfylder kravene til at kunne optages i 
ordningen, og tager stilling til serviceniveauet. 

Afgørelse om bevilling eller afslag i Flexhandicapordningen meddeles borger skriftligt af Kør-
selskontoret. Afgørelse vedlægges klagevejledning til borger.  

Kørselskontoret opretter borger i NT systemet” Web-solen”, hvorefter borger fra NT modta-
ger en opkrævning på medlemskab. Når abonnementet er betalt kan borger bestille kørsel. 

Bestilling af kørsel: 

Når borger er berettiget til optagelse i flexhandicapordningen, bestiller borger den ønskede 
kørsel hos NT. 

Dette kan gøres enten telefonisk hos NT eller på internettet. Borger opfordres til at bruge 
den internetbaserede løsning, da dette er billigere rent administrativt.  

Afmelding: 

Hvis borger ikke længere skal deltage i Flexhandicap, skal borger udmeldes af ordningen. 
Kørselskontoret sikrer, at der sker en framelding i ”Web-solen”. Framelding ske, hvis borgers 
tilstand forbedres, så borger ikke længere opfylder betingelserne, hvis borger fraflytter 
kommunen eller ved dødsfald. Borger kan også efter eget ønske udtræde af ordningen.   
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Opfølgning: 

Alle bevillinger revisiteres 1 gang årligt, hvor det sikres, at visitationskriterierne er opfyldt 
for den enkelte borger.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret sammen med en faktura 
for disse ture. Kørselskontoret kontrollerer listen og melder tilbage til NT, hvis der er tvivl 
om faktureringsgrundlaget.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med det periodiserede budget.  
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Projekt ”Poesibyen Frederikshavn”  
 

Baggrund: 

Dette projektoplæg er inspireret af borgmesterens og viceborgmesterenes besøg i Larvik 17. maj 2014 ved 

fejringen af 200 året for den norske forfatning, hvor de oplevede Larviks kendte ”Poesi Parken”. 

”Poesi Parken” i Larvik er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt i tæt samarbejde med det lokale 

erhvervsliv. Poesiparken rummer i dag mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen - primært i 

Larvik centrum og i havneområdet. Poesi Parken er blevet til ved hjælp af økonomisk bidrag fra det 

offentlige (ca. 400.000 kr.) + store støttetilsagn fra fonde, sponsorer samt varer og tjenester fra det lokale 

erhvervsliv i Larvik.  

Dette projektoplæg tager 

udgangspunkt i den store succes, 

som Larvik har fået med deres poesi-

park og et ønske om at overføre 

tanken med at skabe poesi i det 

offentlige rum til Frederikshavn for 

derved at skabe kulturel udveksling 

til vores venskabsby i Larvik. 

Projektoplægget er tiltænkt som 

både inspiration til Kultur- og 

Fritidsudvalget i forbindelse med 

deres besøg i Larvik i august 2015 og 

som en fælles projektidé venskabsbyerne imellem, som udvalget kan vende med deres norske værter. 

Oplægget ”Poesibyen Frederikshavn” er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af Uffe 

Borg, Kultur og Fritid - Lene Høegh, Ledelsessekretariatet – Tove Varmløse, Frederikshavn Byfond og Karin 

Rasmussen, Udvikling og Erhverv. 

 

Formål: 

Formålet med ”Poesibyen Frederikshavn” er at skabe en international/fælles nordisk attraktion, der kan 

præge og byforskønne ”Den LILLE storby ” samt tilføje nye dimensioner til venskabsbysamarbejdet mellem 

Larvik/Frederikshavn/Borlänge –evt. Tranås. 

Grundtanken er at bringe kulturen ud i det offentlige rum. Via en række lyriske og litterære citater placeret 

rundt i byens rum, ønsker vi at skabe nye indtryk og en ny oplevelsesdimension, der kan pirre og give 

borgere og besøgende stof til eftertanke, mens de går rundt i byen.  



”Poesibyen Frederikshavn” skal fungere som et vigtigt strategisk aktiv i forhold til at synliggøre 

Frederikshavn og styrke vores identitet og stolthed over byen. Poesien bruges som refleksion, til inspiration 

og til at få de gode følelser frem i os alle. 

Hvordan: 

Citaterne skal passe til Frederikshavn – det rå, lidt rustikke og ligefremme sprog med en tvist af underfundig 

humor.  Citater med ligefremt sprog passer bedre til Frederikshavn end poetiske strofer.  

Ex. kunne et citat af Thor Heyerdahl 

”Paradiset finder du i dit eget hjerte” står 

på Paradiskajen, mens ”Hva’ dælen nøler 

I efter”, af Peder Wessel ”Tordenskiold” 

eksempelvis kan placeres ved krudttårnet  

Citaterne kan ”ristes” i ærlige og 

autentiske materialer, som f.eks. jern, 

egetræ og granit – materialer som 

kendertegner Frederikshavn by og 

lokalområde og efterfølgende placeres på 

husgavle, fortove, bænke, trapper og 

facader – eller stå rundt i parker, skove og strande, som fritstående installationer.  

 

Hvornår: 

Projektet kan søsættes efter Kultur- og Fritidsudvalgets besøg i Larvik og have følgende nedslag/milepæle:   

2015: Håndboldcitat på Arena Nord – ”Man kan da ikke vinde, hvis man løber baglæns”, citat Lotte 

Kiærschou.  

2016: At de første eksempler er klar i forbindelse med 70 års jubilæum med venskabsbyerne Larvik og 

Borlänge. Der kan laves en poesifestival, poesi pris m.v. for at knytte bånd mellem venskabsbyerne og 

styrke kulturudvekslingen byerne imellem.      

2017: Markering af 300 året for store nordiske krig (år 1717) – en fælles nordisk markering via 

Tordenskioldsdagene og et vidnesbyrd om, at vi har skiftet krudt og kugler ud med poesi på tværs af 

landegrænserne!  

2018: 200 års købstadsjubilæum i Frederikshavn. Forud for markeringen skal der ske en involvering af 

byens borgere, både i forhold til hvad der kan stå og hvor, i hvilket materiale – og hvem vil gi byen et citat i 

gave (ingen regning) 

2019: Turistforeningen laver byrundture, hvor citaterne er omdrejningspunkt for en fortælling om projektet 

og det fælles nordiske samarbejde omkring poesi.  

Forankring: 



”Poesibyen Frederikshavn” foreslås forankret i Frederikshavn Kommune i en arbejdsgruppe på tværs af 

organisationen, der i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og turistforening udformer det endelige 

projekt – samt finansieringsoplæg. Der nedsættes en styregruppe, der skal sikre projektet fremdrift og 

udvælge, hvilke citater der skal indgå i Poesibyen Frederikshavn med repræsentanter fra politisk hold, 

kulturpersonligheder og det lokale erhvervsliv.    

 

Finansiering: 

Projektet anbefales at være flerårigt, som det er tilfældet i Larvik. Et oplæg kunne være at der afsættes et 

beløb i budget 2016 og overslagårene (ex. 75.000 kr. pr. år) i puljen for Kultur, Turisme og Erhverv. Der ud 

over skal der i samarbejde med 

det lokale erhvervsliv søges 

pulje og fonde – lokalt og 

nationalt samt via det Nordiske 

Samarbejde (den nordiske 

kulturfond) og EU's kunst og 

kulturprogram.   

 

Anbefaling: 

Arbejdsgruppen anbefaler, at  

- Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter om der skal 

arbejdes videre med ”Poesibyen Frederikshavn” 

- Udvalget drøfter projektoplægget med repræsentanter for Larvik Byråd under besøg i Larvik i august 

2015. 

- Udvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med projektet og som kan komme med 

forslag til citater, der passer til byen.  

 

De viste fotos stammer alle fra ”Poesi Parken” i Larvik 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 12. maj 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,65 

Februar 5,29 4,59 4,84 

Marts 3,90 4,91 5,02 

April 3,42 3,78  

Maj 3,52 3,60  

Juni 3,55 3,42  

Juli 2,83 2,92  

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,01  

Gennemsnit  4,05 4,07 4,84 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 6. 

maj 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 6. maj 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,43 2,67 0,81 0,53 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,64 

Udvikling og Erhverv 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 3,68 

Arbejdsmarked 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,56 6,37 6,96 6,16 

Ejendomscenteret 5,13 3,79 4,27 4,24 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,77 4,32 

Teknik og Miljø 4,40 2,75 1,90 2,41 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,47 

Park og Vej. 9,33 6,90 7,16 6,9 7,2 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 7,74 

Familie 2,65 1,77 2,05 2,75 2,13 2,43 3,15 5,64 5,38 2,95 3,56 3,39 3,44 3,17 

Skole 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,45 3,87 3,48 4,61 3,85 4,12 3,29 3,51 3,37 

Bibliotek og 
Borgerservice 

5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,83 6,13 5,45 4,61 

Kultur og Fritid 0,76 0,32 0,18 1,01 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 1,32 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,94 3,71 4,16 4,95 4,93 3,70 

Ungeenhed 1,84 1,19 1,16 1,04 1,74 1,40 1,40 1,27 1,84 1,57 2,64 2,91 2,86 1,72 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 4,53 

Ledelsessekretariatet 2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 1,05 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,83 3,12 2,91 2,93 1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,43 

Sundhed og Pleje 5,84 4,92 4,90 4,50 4,62 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,12 7,29 7,20 5,84 

Handicap og Psykiatri 8,29 6,42 6,33 5,70 3,69 4,96 6,20 6,00 6,60 6,01 6,60 7,59 9,36 6,42 
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Velkommen til Kulturmødet Mors 2015

Kulturmødet er blevet kaldt “den nødvendige diskussion” 
for dansk kunst- og kulturliv. 

Dén diskussion lægger Nykøbing Mors og Nordjylland 
gerne hus til. For kunst og kultur er livsnødvendige for 
samfundet og menneskene i det.

Det er tredje gang, vi inviterer til Kulturmødet og der sker 
markante udviklinger hver gang. Vi skærper profilen, høj-
ner niveauet og spotter de vigtigste udfordringer, når vi på 
bare 48 timer skal bringe dansk kulturliv videre. Det kan 
naturligvis kun ske ved de over 170 debattørers hjælp, 
de mange hundreder professionelle kunstnere og amatører, 
og ikke mindst de mange tusinde deltagere i Kulturmødet. 
Vi håber, at de vil slide på stole og fortove i Nykøbing 
20. til 22. august og deltage i nogle af de over 40 debatter 
og samtaler samt i flere af de omkring 200 oplevelser af 
vidt forskellig art.

Det stopper naturligvis ikke her. Når Kulturmødet 2015 er 
gennemført lørdag den 22. august kl. 14.00, åbnes der for 
næste års Kulturmøde med en invitation til hele Danmark – 
ja, hele verden – om fortsat at være med i “den nødvendige 
diskussion”.

Velkommen til Nordjylland, 
Nykøbing Mors – og Kulturmødet!

Ulla Astman
Regionsrådsformand,
Region Nordjylland

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester, 
Morsø Kommune

Kulturmødet Mors 2015 Åbning
Torsdag 20. august kl. 14 åbnes Kulturmødet Mors 2015 af kulturminister 
Bertel Haarder, borgmester Hans Ejner Bertelsen og regionsrådsformand 
Ulla Astman i Sal 1 i Værket, Gasværksvej 60, Nykøbing Mors. Vi planlægger 
en festlig time med kunstneriske indslag og overraskelser. Umiddelbart efter 
tager vi hul på samtalen i Kulturmødets store åbningsdebat. Vær med, når 
Kulturmødet lægger fra land i Værket Sal 1 på KulturPladsen!
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Kulturmødet finder sted i og omkring Musikværket, Gasværksvej 60, Nykøbing 
Mors. Vi kalder stedet KulturPladsen. Ved fjorden langs Jernbanevej finder du 
KulturFjorden, Kulturmødets anden store mødeplads. Mellem dem går Gasværks-
vej, som vi kalder KulturVejen de 48 timer i august. Alle tre steder finder du både 
Samtale og Oplevelse.

Find også Kulturmødet på Kirketorvet og i Nykøbing Kirke, Bio Mors, på Holmen, 
ved havnen og mange andre steder i byen. Orienter dig på kortet side 72 eller få 
mere at vide i Kulturmødets informationsboder.

Indhold
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Kulturmødet er dit

170 centrale personer i dansk kunst- og kulturliv 
kommer til Mors i august for at hjælpe dansk kultur-
liv videre. De assisteres af udenlandske kunstnere 
og aktører, der – måske – har helt andre vilkår og 
udfordringer. For Danmark er i Verden og Verden er 
i Danmark. Men ikke mindst vil det være de mange 
tusinde deltagere i Kulturmødet Mors 2015, der er 
med til at give os fodfæste, sætte kursen og pege 
på befordringsmidler for den videre rejse med 
kunsten og kulturen. 

Det er tredje gang, Kulturmødet Samtale behand-
ler vigtige aktuelle problemstillinger i koncentreret 
form og for hver gang udvikles konceptet, så flest 
muligt får størst muligt udbytte af de over 40 sam-
taler, de 48 timer på Mors rummer.

I 2015 skærper vi profilen. Vi skaber større sammen-
hæng mellem samtalen og oplevelsen, så det, 
vi taler om, i højere grad kommer “på scenen”. 
Vi peger på nogle centrale temaer ved at samle dem 
i en række samtaleserier, f.eks. Danmark i Verden, 
Rolleskift i Kulturlivet og Ytringsfrihed. Det kan 
vi bl.a. gøre fordi der sker en markant udvidelse 
af kredsen af samarbejdspartnere og deres roller. 
Mange samtaler har eksterne arrangører, men de 
skaber sammen et hele, som vi tror, kan bringe os 
givtigt videre.

Velkommen til samtale – og samarbejde!

Samtale
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Torsdag 20. august

14.00-15.00
Værket Sal 1

Kulturmødet 2015 åbnes af Kulturminister Bertel Haarder og 
Kulturmødets bestyrelse v/borgmester Hans Ejner Bertelsen, 
Morsø Kommune og Ulla Astman, regionsrådsformand, Region 
Nordjylland. Oplev et spændende program med kunstneriske 
indslag. 

Kulturmødet Mors 2015 åbner

Vil den nye regering som i 00’erne føre værdikamp på kulturområdet? Er der flere 
smagsdommere tilbage at udfordre? Hvorfor fylder kulturpolitikken så lidt, som 
den gjorde i valgkampen? Kulturmødet spørger den nye kulturminister og alle folke-
tingets partier. Vi spørger ind til politikernes fremtidsvisioner: Kan kunst og kultur 
spille en større rolle både i dagligdagen og for samfundsudviklingen på sigt? Hvem 
tør forsvare kultur- og kunstområdet, når den næste bølge af besparelser ruller?

Moderatorer Clement Kjersgaard og Stéphanie Surrugue

I panelet Bertel Haarder, kulturminister · Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti, 
kulturordfører · Mette Bock, MF Liberal Alliance · Marianne Jelved, MF De Radikale, 
tidl. kulturminister · Mogens Jensen, MF Socialdemokraterne, kulturordfører · 
Holger K. Nielsen, MF Socialistisk Folkeparti, kulturordfører · Rasmus Nordqvist, 
MF Alternativet, kulturordfører · Søren Søndergaard, MF Enhedslisten, kultur-
ordfører 
I sofaen Jesper Beinov, kulturredaktør Berlingske · Jørgen Ramskov, direktør 
Radio 24/7 · Palle Weis, kulturredaktør Jyllands-Posten

Arrangør Kulturmødet i samarbejde med Det Kgl. Teater og Aarhus Teater

15.15-17.00
Værket Sal 1

Efter valget
Hvem vil kæmpe for kulturen? 

15.00-16.30
Værket Sal 2

DR præsenterer 1:4
Involvering og medskabelse

Hvordan får vi lyttere/seere, gæster og brugere involveret i produktudvikling og 
formidling på en meningsfuld måde? Bliver indholdet bedre af mange bidrag? Eller 
risikerer vi, at kvaliteten forsvinder i mængden? Hvad er forskellen på involvering 
og medskabelse, og hvilke overvejelser gør man sig inden man inviterer brugerne 
indenfor? Vi diskuterer overvejelser om aktuelle, kommende og kendte projekter.

Moderator Minna Grooss

I panelet Uffe Elbæk, MF Alternativet · Ole Huld Jakobsen, projektleder, 
DR Kulturpartnere · Lea Korsgaard, forfatter og stifter Zetland · Anette Krarup, 
udviklingsdirektør ELF Development · Thore Vonsek, redaktør DR Kultur

Arrangør Danmarks Radio
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15.00-16.30
Værkstedet

Børn og unge 1:5
Børn, kunst, kultur – og skolereform

20. augustTorsdag 

15.15-16.15
Brøndum

Ytringsfrihed 1:5
Anders Morgenthaler 

Samtale mellem tegneren og forfatteren Anders Morgenthaler og Christian Have 
om ytringsfrihedens muligheder og udfordringer.
 
Arrangør Kulturmødet

Kan skolereformen virke som springbræt for “mere kunst og kultur til flere børn 
i hele landet”? Kan kunst- og kulturlivet medvirke til at realisere dette? Hvordan 
kan skolerne medvirke til det? Hvis kunst og kultur i større grad bliver en del af 
hverdagslivet på skolerne, bliver det så som et instrument for læring, eller som 
en værdi i sig selv? 

Moderator Helle Solvang

I panelet Kjeld Fredens, adj. professor Aalborg Universitet · Ulla Voss Gjesing, 
centerchef Kulturprinsen · Ebbe Høyrup, direktør Levende Musik i Skolen · 
Steen Lindgaard, kulturchef Viborg Kommune · Mikael Lytken, skoleleder 
Løgstrup Skole · Karsten Thygesen, procesguide og skoleledercoach · Herdis Toft, 
lektor Syddansk Universitet · Sara Topsøe, kunstnerisk leder teatret Carte Blanche

Arrangør Kulturprinsen og Viborg Kommune

Det trykte bogformat er nu blot et ud af mange mulige formater. SMS-noveller, 
litterære app’s, e-bøger, visual writing og netlitteratur eksisterer side om side 
med den trykte bog. Hvilke konsekvenser har det for forfatter, formidler og litte-
raturbrugere at litteraturens kredsløb er i forandring? Hvordan sikres at digitali-
seringen af litteraturen bliver en demokratisk mulighed og ikke et demokratisk 
problem? 

Moderator Helle Solvang 

I panelet Kasper Kaufmann, redaktør Forlaget KLIM · Stefan Kjerkegaard, lektor 
Aarhus Universitet · Lea Korsgaard, forfatter og stifter Zetland · Lise Vandborg, 
redaktør Litteratursiden · Jakob Vedelsby, fm Dansk Forfatterforening 

Arrangør Danmarks Biblioteksforening, Biblioteks- og Kulturforeningen i 
Region Midtjylland, Bibliotekerne i Region Nordjylland, Bibliotekschefforeningen 
og Morsø Folkebibliotek

17.00-18.30 
Brøndum

Digitalisering
Litteraturens nye kredsløb 
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Torsdag 20. august

Børn og unge 2:5
Unge og demokrati – “Demokratistafetten”

Torsdag kl. 15.00 -
lørdag kl. 12.30 
KulturFjorden

“Demokratistafetten” er et projekt om bibliotekernes rolle i forhold til unge og 
demokrati med deltagelse af 18 kommuner i Region Midtjylland. Projektet er 
støttet af Kulturstyrelsen og K2017. Demokratistafetten starter med en demokrati-
festival på Kulturmødet Mors 2015. Stafetten går derefter rundt i regionen i sam-
arbejde med Kulturmødet Optakt for igen at afholde demokratifestival for unge 
på Kulturmødet Mors 2016. Projektet består af en mængde delarrangementer 
under Kulturmødet, se side 53. Demokratistafetten tyvstartes kl. 14.00.

Moderator Peter Hauchrog Hesselberg

Arrangør Bibliotekerne i Midtjylland

En række kommunale, regionale og folketingspolitikere vil fortælle om deres 
egne erfaringer med kulturen i det nære. Deres bedste biblioteksbesøg, deres 
værste teateroplevelse og andre anekdoter. Men de vil også drøfte udfordringer 
for kulturen i fremtiden. Er der fælles problemstillinger rundt i landet, og er der 
fælles fodslaw – eller hytter enhver sit. Er der en modsætning mellem den stats-
lige kultur og anden kultur?

Politikere fra alle steder i landet indbydes som debattører. Borgere uden for de 
valgtes kreds er meget velkomne til at blande sig. 

Søren Dahl fra P4’s Café Hack vil lokke de bedste svar ud af politikerne.

Der er mere og mere højlydte diskussioner om centrum og periferi. Det er ikke 
blot en økonomisk eller politisk sag, men i høj grad en kulturel. Se og hør hvor-
dan Danmarks nye kulturminister, Bertel Haarder, vil bruge erfaringen fra sine 
tidligere ministerposter til at kæmpe for kultur for hele landet. Og se og hør en 
af Danmarks mest profilerede scenekunstnere, Niels Hausgaard, der med sin 
erfaring som kunstner fra provinsen vil fortælle om sin kulturkamp.

Den populære radiovært Søren Dahl vil forsøge at få mest muligt ud af debat-
tørerne og finde ud af, hvor kampen foregår, hvis det er en kamp? Og, hvis det er, 
hvori består kampen – kæmper vi mod eller med nogen eller noget – kort sagt: 
hvad kæmper vi for? Kan kulturen binde os sammen på tværs af geografisk skel. 
Hvordan kan kunst og kultur understøtte en samfundsudvikling? 
Hvad med kulturen – lokalt, regionalt og nationalt?

Mere Samtale

17.15-18.15 
CaféScenen

Hvad med kulturen – lokalt, regionalt og nationalt? 

Haarder, Hack og Hausgaard – og kulturkampen 20.00-21.00
CaféScenen
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I efteråret var der debat i flere danske aviser om teatrenes måde at håndtere ny 
dansk dramatik. En påstand var, at aftagerne af den danske dramatik i for høj 
grad forsøger at bestille kunstneriske produkter, der passer ind i nogle meget 
snævre rammer. Herved risikerer vi, at dramatikernes unikke stemmer drukner. 
Det er svært for dramatikeren at stå fast på sit eget kunstneriske særpræg, når 
værket skal tilrettes for at passe ind i bestemte rammer og alt omkring værket er 
til diskussion. 

Har den dramatiske tekst mistet sin autoritet som selvstændigt værk i teatrets 
kollektive bearbejdningsmølle? Har dramatikerne ikke har været stærke nok til at 
værne om den dramatiske tekst som en selvstændigt litterær genre. Og hvorfor er 
den danske dramatik overhovedet så vigtig? Skal vi lave særtiltag for at holde den 
i live? Eller må den lide kvælningsdøden, hvis den ikke selv kan holde sig oven 
vande? 

Moderator Niels Frid-Nielsen 

I panelet Monna Dithmer, anmelder og redaktør Politiken · Gitta Malling, 
direktør Limfjordsteatret · Johannes Riis, direktør Gyldendal · Astrid Saalbach, 
forfatter og dramatiker · Trine Holm Thomsen, direktør Aarhus Teater · 
Jakob Weis, dramatiker og instruktør

Arrangør Aarhus Teater

17.15-18.30 
Værkstedet

Scenen er skrå 1:3
Kvælningsfornemmelse i ny dansk dramatik? 

Selvom Danmark ikke er særlig stort, kan der sommetider være meget langt fra 
København til vores mange provinsbyer. DR kommer med sine bud på, hvordan 
man bedst dækker hele landet, og derudover ser vi på konkrete, regionale 
aktiviteter og diskuterer vi hvorfor, det er vigtigt at kulturen kommer ud af hoved-
staden, og hvordan man sikrer det. I samtalen kl. 18.30 breder vi temaet ud.

Moderator Minna Grooss

I panelet Tine Smedegaard Andersen, direktør DR Kultur · Anne-Marie Dohm, 
direktør DR Danmark · Carsten Holst, strategisk rådgiver kulturhovedstad Aarhus 
2017 · Susanne Grue Jørgensen, kunstnerisk leder Lys over Lolland

Arrangør Danmarks Radio

DR præsenterer 2:4
Kultur til hele Danmark 1:2

17.30-18.30
Værket Sal 1

20. augustTorsdag 
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Den mere og mere højlydte diskussion om centrum og periferi er ikke blot en 
økonomisk eller politisk sag, men i høj grad en kulturel. Kunst og kultur for alle 
og alle steder har næppe været så aktuel en dagsorden siden den store vandring 
fra land til by for 150 år siden. Er det muligt at opretholde professionel kunst over-
alt? Og er det muligt at pleje og udvikle et bredt kulturliv i alle egne af landet? 
Hvordan spiller kunst og kultur sammen med den øvrige samfundsudvikling? 
Kort sagt: Hvordan kan vi gøre Udkants-Danmark til Udviklings-Danmark?

Moderator Clement Kjersgaard

I panelet Bertel Haarder, MF, kulturminister · Tine Smedegaard Andersen, 
direktør DR Kultur · Sven Bertelsen, fm Fritids-, kultur- og bosætningsudvalget, 
Hjørring Kommune · Anne-Marie Dohm, direktør DR Danmark · Cecilie Waagner 
Falkenstrøm, kunstner og forsker · Orla Hav, MF Socialdemokraterne, fm Folke-
tingets Kulturudvalg · Lene Hjort, direktør Jyske Bank · Lene Høsthaab, fm kultur-
udvalget Faaborg-Midtfyn kommune · Finn Slumstrup, forfatter

Arrangør Kulturmødet

18.30-20.00 
Værket Sal 1

Kant og udkant
Kultur til hele Danmark 2:2

Der er behov for at folde dansk musikeksport ud på en ny og innovation måde 
i Europa. Kom og hør et konkret bud på, hvordan det kan lade sig gøre når 
Esben Valløe og Jesper Lemke folder idéen om en kulturudvekslingspulje for 
vækstlaget ud. 

Esben Valløe er musiker og har spillet over 200 koncerter i 25 lande med Reptile 
Youth. I år var bandet nomineret til MAGNET-prisen for deres samarbejde med 
Mercedes Benz. Esben er nu gået solo med sit elektroniske projekt Antonio Gram 
og bor i Berlin.

Jesper Lemke er musikbooker og har bl.a. arbejdet 3 år for musikfestivalen 
Distortion. Desuden har han arrangeret turnéer for afrikanske bands i Danmark.
Jesper bor i Berlin og har netop færdiggjort sine studier i international konflikt-
mægling.

Moderator Christian Have

Arrangør Kulturmødet

Udvekslingspulje for vækstlaget?
Dansk musikeksport i et nyt gear! 

18.15-18.45
CafeScenen

Torsdag 20. august
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De sidder på pengene og øvrige ressourcer. Hvordan administrerer politikere og 
embedsfolk i stat, regioner og kommuner deres særlige forpligtelser? Forstår de 
kunstens og kulturens særlige “geografi og infrastruktur”, og er de opmærksom-
me nok på at bringe kunsten ud til alle danskere? Er armslængdeprincippet en 
saga blot? Og burde kunst og kultur holdes helt fri af politik og bureaukrati? 

Moderator Stéphanie Surrugue

I panelet Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti, kulturordfører · Ulla Astman, 
regionsrådsformand Region Nordjylland · Rasmus Nordqvist, MF Alternativet, 
kulturordfører · Lisbeth Rosendahl, fm Kulturregion Vadehavet · Lars Stentoft, 
direktør Viborg Kommune · Gitte Ørskou, fm Statens Kunstfond  

Arrangør Kulturmødet

Kulturinstitutionerne ejes og betales af alle, og rummer stoffet til nye generati-
oners almene kulturelle dannelse og forståelse af verden omkring dem. Den ny 
skolereform opfordrer til samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner for 
at bringe kunst og kultur ind i undervisningen, og børn ind på museer og kultur-
institutioner. 

Hvordan kan det gøres? Hvordan sikrer man, at alle elever får adgang til store 
kulturoplevelser uanset hvor i landet, de vokser op? Nogle af de store kultur-
institutioner har taget handsken op og er klar til både at tage imod børnene 
og møde dem i deres eget område. 

Moderator Minna Grooss

I Panel Ellen Trane Nørby, MF, minister for Børn, undervisning og ligestilling · 
Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti, kulturordfører · Thomas Adelskov, borg-
mester Odsherred Kommune · Linda Nørgaard Andersen, leder af skoletjenesten 
Arbejdermuseet · Mikkel Bogh, direktør Statens Museum for Kunst · Leif Løns-
mann, koncerthuschef DR Koncerthuset · Per Høeg Sørensen, leder af Bibliote-
ker, kultur, natur og fritid Ringkøbing Skjern Kommune · Kathrine Noes Sørensen, 
undervisnings- og udviklingsansvarlig Museum Vestsjælland

Arrangør Danmarks Radio

Rolleskift i kulturlivet 1:2
Det offentlige

18.30-20.00  
Værket Sal 2

DR præsenterer 3:4
Kultur for alle – skolerne og de store kulturtilbud

19.00-20.00 
Værkstedet

20. augustTorsdag 
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Kan litteraturen bidrage til at skabe større forståelse mellem to befolkninger i en 
krisetid? Det giver danske og russiske forfattere et bud på. De russiske forfattere 
fortæller om den økonomiske/politiske situation for forfattere i Rusland netop 
nu, og hvad der optager russiske forfattere i dag. Forfatterne fra begge lande 
spørger ind til visioner og arbejdsmetoder samt temaer i hinandens forfatterskaber.

Moderator Jakob Vedelsby

Deltagere Pavel Aleksejev, forfatter (Rusland) · Sergej Arno, forfatter (Rusland) ·
Jegor Fetisov, forfatter (Rusland) · Kristian Himmelstrup, forfatter · Aleksandr 
Melikhov, forfatter (Rusland) · Camilla Stockmarr, forfatter · Charlotte Weitze, 
forfatter · Elena Andersen, tolk
  
Arrangør Dansk Forfatterforening og Det Danske Kulturinstitut Skt. Petersborg

Danmark i Verden 1:4
Russere på Mors. Dialog mellem danske og russiske forfattere 
i en krisetid

19.00-20.30 
Brøndum

Samtale mellem tidligere kulturminister Marianne Jelved og Christian Have om 
ytringsfrihedens muligheder og udfordringer.

Arrangør Kulturmødet

19.00-19.30 
Pavillonen

Ytringsfrihed 2:5
Marianne Jelved

I den offentlige debat og i diskussioner blandt kulturinstitutionerne er fondene et 
tilbagevendende tema. De betyder mere og mere i finansiering af kulturen –  især 
ved store byggerier, markante kunstsamlinger og langtrækkende projekter. Hvor-
dan indgår fonde og store private donorer i samspil med crowdfunding og politiske 
beslutninger om tildeling af offentlige midler i kulturlivet? Hvor meget er fondene 
med til at sætte dagsordenen i kulturlivet, hvor afhængige har kulturlivets aktører 
gjort sig af fondene? Giver de private donationer det offentlige ekstra omkostning-
er? Og hvad betyder det for kulturlivet, at crowdfunding er blevet en mulighed?

Moderator Peter Hanke

Deltagere Mikkel Bogh, direktør Statens Museum for Kunst · Michael Eis, crowd-
funder · Lea Korsgaard, forfatter og stifter Zetland · Søren Bojer Nielsen, direktør 
Det Obelske Familiefond

Arrangør Kulturmødet og kulturledelse.dk

Hvem skal nu betale? 
Fondspraksis, crowdfunding og lederskab – hvad sker der?

20.30-22.00
Værkstedet

Torsdag 20. august



14 Christian Have forfatter, debattør og kommunikationsrådgiver samt kreativ 
direktør i Have Kommunikation, som han grundlagde i 1983. Have har som 
kommunikationsrådgiver arbejdet med de største events i Danmark, men også 
i USA, Rusland og Asien. Har modtaget adskillige priser for sit arbejde. Han var 
2007-12 adjungeret professor ved Aalborg Universitet og 2010-12 ved Copenhagen 
Business School. Have har udgivet flere bøger, senest “Ansvar og anarki” om 
kulturlivets rollebesætning og aktuelle problemer.

Clement Behrendt Kjersgaard er TV-vært, skribent og foredragsholder. Allerede 
som 11-årig grundlagde han Århus Børneradio. I 1997 blev han bachelor i filosofi, 
politik og økonomi ved Oxford University. I 2002 erhvervede han en BA som 
scient.pol. ved Københavns Universitet. Fra 2004 har han gjort sig kendt gennem 
en mængde DR-programmer, senest Debatten og Hos Clement. Kjersgaard er 
også udgiver af det politiske magasin RÆSON og har sågar skrevet en musical. 
Han er en flittig foredragsholder og ordstyrer. I 2011 modtog Kjersgaard Publicist-
prisen. 

Helle Solvang er vært på DR P1s ugentlige magasin Sproglaboratoriet og tema/
feature-tilrettelægger. Hun er cand.mag. i musikvidenskab og moderne kultur- 
og kulturformidling fra Københavns Universitet. Hun har interviewet hundredvis 
af danske og udenlandske kunstnere og præsenteret koncerter og konkurrencer. 
I en årrække interviewede hun danske ildsjæle og pionerer i P1-programmet VITA. 
Som procesfacilitator udvikler og udfordrer hun samtale- og mødeformater i 
retning af mere samskabelse. Som moderator vægter hun dialog og inddragelse 
af mange stemmer højere end polariserende debatter for de få.

Stéphanie Surrugue er én af landets mest kendte kulturjournalister. Hun er ud-
dannet på Roskilde Universitetscenter og Institut Catholique de Paris. Surrugue 
er meget alsidig – mestrer værtsrollen, reportagen, det kritiske interview og 
meget andet – og hun står bag de anmelderroste bestsellere Det Store Bogtyveri 
(sammen med Lea Korsgaard) og Enegænger – portræt af en prins. Surrugue er 
også kendt som Tour de France-kommentator, fast deltager i Mads og Monopolet 
på DR P3, vært i TV2’s Go Morgen Danmark og redaktionschef og vært i Kulturen 
på NEWS. Fra 1. september er hun DR’s korrespondent i USA. Stéphanie Surrugue 
har modtaget flere priser og er Ridder af Dannebrogsordenen.

På Kulturmødet Mors 2015 kan du møde andre moderatorer i samtaler, arrangeret 
af vore samarbejdspartnere. Læs om dem på siderne 60-68. 

Kulturmødets moderatorer   
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Kunst kan bruges i sundhedens, velfærdens, uddannelsens og generelt i sam-
fundets tjeneste.

Vi præsenteres for vellykkede eksempler på brug af kunst på utraditionelle om-
råder. Andre steder er man længere fremme. Hvordan kommer Danmark længere, 
hvordan udnytter vi vore ekspertiser og hvordan udvikles det politiske grundlag 
for at bruge kunst mere i hele samfundsudviklingen?

Moderator Stéphanie Surrugue

I panelet Bertel Haarder, MF, kulturminister · Ulla Astman, regionsrådsformand 
Region Nordjylland · Anne Boukris, konceptudvikler m.m. · Tatiana Chemi, lektor 
Aalborg Universitet · Karen Marie Demuth, sekretariatsleder Kompetence-
center for Børn, Unge og Billedkunst · Julie Exner, musik- og psykoterapeut · 
Anders Laursen, fm Dansk Musiker Forbund · Annelise Marstrand, forfatter, 
medlem af Statens Kunstfond · Kitte Wagner, direktør KBH+

På scenen Martin Nore, billedkunstner · Viggo Steincke, komponist og musiker
   
Arrangør Kulturmødet

Ytringsfrihed er blevet endnu mere vigtig med de seneste års digitalisering og 
globalisering, ikke mindst for kunstnere. Ofte optræder kunsten i politikkens 
tjeneste, men hvilke konsekvenser får det? Er der grænser for ytringsfrihed? 
Og er de i givet fald nationale eller globale? Er censur og selvcensur en del af 
dagsordenen? – En bred, generel debat. 

Moderator Christian Have

I panelet Jens Galschiøt, billedkunstner · Antje Gimmler, professor Aalborg
Universitet · Morten Hesseldahl, teaterchef Det Kgl. Teater · Sulafa Hijazi,
filminstruktør, forfatter, visual artist (Syrien) · Lasse Marker, journalist · 
Anders Morgenthaler, forfatter og tegner · Hassan Preisler, skuespiller,
instruktør og forfatter · Rey Gaspar Morales Vásguez, billedkunstner (Mexico)
  
Arrangør Kulturmødet

Kunst kan bruges mere og bedre
Nytten af kunst 

Vi synger først morgensang med Michael Bojesen

8.45-10.30 
Værket Sal 1

9.00-10.30
Værket Sal 2

Ytringsfrihed 3:5
Kunstneren og ytringsfriheden
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Statens Kunstfond skal fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet 
– men hvordan og hvorfor? Kan kunststøtten værne mod en demografisk udvik-
ling? Hvem har ansvaret for at sikre kunst i hele landet, og hvor højt prioriteres 
det politisk? 

Moderator Clement Kjersgaard

I panelet Ditte Maria Bjerg, medlem Statens Kunstfond · Mogens Brag, fm Kultur- 
og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune · Steen Christiansen, Borgmester 
Albertslund · Flemming M. Knudsen, fm kulturudvalget Region Midtjylland · 
Peter Westphael, direktør Randers Egnsteater · Gitte Ørskou, direktør Kunsten 
og fm Statens Kunstfond

Arrangør Statens Kunstfond og Kulturmødet

Kulturstøtte
Om geografisk spredning af kunsten og kunststøtten

9.00-10.30 
Værkstedet

Hvem deltager i udviklingen af vores kultur og bestemmer retningen for vores 
samfund? Hvordan skaber vi oplyste og konstruktive samtaler på tværs af fag-
grupper og indsigter? Hvilke narrativer er der brug for for at bringe os ind i en 
ny teknologisk/digital og bæredygtig tidsalder, og hvordan kan kunstnerne og 
de videnskabelige forskere spille en større rolle? Kom og bidrag som medborger 
med faglighed og idéer.

Moderator Helle Solvang 

I panelet Lene Andersen, forfatter, forlægger og civiløkonom · Steen Rasmussen, 
professor Syddansk Universitet · Charlotte Weitze, forfatter

Arrangør Kulturmødet

9.00-11.45 
Brøndum

At tænke på tværs
Strategisk intelligent samtale med mange perspektiver

Fredag 21. august



“Hvordan får vi fat i de unge?” har de fleste kulturinstitutioner sandsynligvis 
spurgt sig selv (og andre) om mere end en gang. DR3 og P3 viser sjove eksempler 
fra deres arbejde med tilrettelæggelse og programudvikling til målgruppen og 
præsenterer også et par af deres store inspirationskilder. For hvem er “de unge” 
egentlig, hvad interesserer de sig for og hvordan taler man til dem?

Moderator Minna Grooss

I panelet Carla Camille Hjort, administrerende direktør ArtRebel · 
Christian Ottenheim, redaktør DR P3 · Anders Stegger, vært og tilrettelægger 
DR3 og DR P3 · Kasper Tøstesen, redaktør, DR3

Arrangør Danmarks Radio

Hvad laver Det Kgl. Teater? Og hvorfor? Hvad står de enkelte kunstarter for og 
hvordan samarbejdes der mellem dem i de mange huse? Er Det kgl. Teater et 
levn fra gamle dage? Og hvordan spiller det sammen med det øvrige kulturliv og 
samfundet? Det Kgl. Teater præsenterer sig – og udfordres. 

Moderator Stéphanie Surrugue

I panelet Morten Hesseldahl, teaterchef Det Kgl. Teater · Nikolaj Hübbe, ballet-
chef Det Kgl. Teater · Morten Kirkskov, skuespilchef Det Kgl. Teater · Sven Müller, 
operachef Det Kgl. Teater

Opponenter Jesper Beinov, kulturredaktør Berlingske · Jørgen Ramskov, direktør 
Radio24syv · Palle Weis, kulturredaktør JyllandsPosten · Peter Westphael, leder 
Randers Egnsteater
   
Arrangør Det Kgl. Teater og Kulturmødet

DR præsenterer 4:4
Kultur til nye generationer

11.15-12.15
Værket Sal 1

Scenen er skrå 2:3
Det Kgl. Teater – mastodont på larvefødder?

11.30-13.00 
Værket Sal 2

Samtale mellem redaktør Flemming Rose og Christian Have om ytringsfrihedens 
muligheder og udfordringer

Arrangør Kulturmødet

11.30-12.30 
Værkstedet

Ytringsfrihed 4:5
Flemming Rose

Fredag 21. august
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Danmarks mange professionelle institutioner, organisationer og udøvende 
kunstnere er afgørende, ikke blot for menneskers kunstneriske oplevelser, men 
også for udviklingen af  kunst- og kulturlivet og dermed hele samfundet. Hvordan 
forvaltes dette ansvar og den store kunstneriske kapital? I hvor høj grad bruges 
samarbejde som en strategi? Og hvordan påvirker lovgivning og traditionel tænk-
ning udviklingen?

Moderator Clement Kjersgaard

I panelet Mikkel Bogh, direktør Statens Museum for Kunst · Lena Brostrøm 
Dideriksen, fm Dansk Artist Forbund · Lasse Rich Henningsen, direktør Musikkens 
Hus Aalborg · Katja Holm, fm Dansk Skuespiller Forbund · Anders Laursen, 
fm Dansk Musiker Forbund · Rune Tonsgaard Sørensen, violinist Den Danske 
Strygekvartet · Per Erik Veng, presse- og kulturchef, ambassaderåd Berlin ·  
Gitte Ørskou, direktør Kunsten og fm Statens Kunstfond
  
Arrangører Kulturmødet

Prisuddeling Årets Amatørkulturkommune kåres kl. 14.00 

12.45-14.30
Værket Sal 1

Rolleskift i kulturlivet 2:2
Kulturlivets professionelle aktører

Hvad ER digital kunst? Er det et medie i sig selv? Hvornår og hvordan bliver et 
værk mon til digital kunst – er det når du scanner en tegning ind? Er det levende-
gørelsen? På hvilke måder er det kreativt befordrende at skabe i digitale rum og 
hvad gør den digitale kunst ved tilgængelighed og formidling? Har unge her en 
særlig plads og særlige fortrin? Denne paneldebat kan komme vidt omkring, og 
der er plads til dine input!

Moderator Ulla Voss Gjesing

I panelet Computer Graphic Artist, The Animation Workshop · Sophie Hjerl, 
videokunstner · Signe Lund Juhler, leder Frontløberne · Steen Lindgaard, kultur-
chef Viborg Kommune · Gustav Lützhøft, kanalredaktør DR · Hanne Pedersen, 
The Animation Workshop · Mikkel Vinther, ungerådgiver Kulturministeriet
  
Arrangør The Animation Workshop og Viborg Kommune

13.30-15.00 
Brøndum

Børn og unge 3:5
Digital kunst og unge

Fredag 21. august
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Påfaldende få danske film har romaner som forlæg, og derfor går vi glip af stor 
talentmasse. Vi skal være bedre til at samarbejde, lyder det fra film- og bog-
branchen, men det er ikke nok, siger manuskriptforfattere, for forklaringen er også, 
at dansk litteratur er optaget af sprog frem for plot og bør adoptere englændernes 
tradition for at tage dramaturgi alvorligt på kunstnerisk niveau. Hvad kan vi gøre 
for at styrke forholdet mellem litteratur og film i Danmark?

Moderatorer Kirsten Palmer

I panelet Eva Juel Hammerich, filmproducent Nepenthe Film · Morten Kirkskov, 
forfatter og skuespilchef Det Kgl. Teater · Henrik Bo Nielsen, adm. dir. Det Danske 
Filminstitut · Lars Ringhof, litterær agent · Iben Albinus Sabroe, Bestyrelses-
medlem Danske Filmkritikere, fm. Bodil-komitéens manuskriptudvalg · 
Hans Henrik Schwab, seniorredaktør People’s Press · Mette Sø, forfatter og 
bestyrelsesmedlem Skønlitterære Forfattere

Arrangør Kulturmødet

Amatørerne er vigtige aktører i kulturlivet. Ligesom frivillige, ildsjæle og ulønnede 
udgør de con amore-folket, der ikke blot er brugere men også leverandører af 
oplevelser og arrangementer med stor betydning for lokalkulturen. Men hvem har 
egentlig ansvaret for amatørerne, for udviklingen af området og for samspillet 
med de professionelle, folkeskolen og kommunerne? Er der brug for en national 
vision, og hvad kan amatørkulturen bruge sådan en til? Og hvordan hænger alt 
dette sammen med kåringen af Årets AmatørKulturKommune?

Moderator Stéphanie Surrugue

I panelet Pia Bredow, fm DATS · Mads Duedahl, rådmand Sundhed og kultur 
Aalborg Kommune · Karen Louise Erichsen, kultur- og fritidschef Thisted Kommune ·
Esben Halkier, udøvende amatør · Marianne Jelved, MF De Radikale, tidl. kultur-
minister · Morten Messerschmidt, MEP Dansk Folkeparti

Arrangør Amatørernes Kunst og Kultur Samråd AKKS og Landsforeningen for 
Dramatisk Virksomhed DATS

OBS Årets Amatørkulturkommune kåres i Værket Sal 1 fredag kl. 14.00. 
Her kan du også møde Frederiksberg Kommune, der fik prisen sidste år. 

Fra bog til film 1:3
Er dansk litteratur for fin til filmmediet?

14.30-16.00 
Værkstedet

Amatørkultur
Con amore – kærlighed og engagement

14.45-16.15 
Værket Sal 2

Fredag 21. august
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Kunst og kultur er ikke mere kun en privat og offentlig sag. Erhvervslivet er ved 
at blive en stor spiller, og i en tid med smalhals hos det offentlige og borgerne, 
er nye penge og ressourcer nødvendige. Hvordan spiller kunst og kultur sammen 
med erhverv? Erhvervslivet stiller krav, men vil også gerne tage initiativ og 
spille med. Hvor går grænserne? Og hvordan modtager kunsten og kunstnerne 
erhvervslivets ønske om større deltagelse i forvaltningen af et fælles kulturelt 
ansvar. Kan de nye partnerskaber skabe vækst I Danmark? Vi introduceres for 
CCR – Corporate Cultural Responsibility. 

Moderator Christian Have

I panelet Mai Due Brinch, concept development manager Zebra A/S · 
Signe Christiani, marketing manager Mercedes · Astrid la Cour, kunstnerisk leder 
Cisternerne · Lena Brostrøm Dideriksen, fm Dansk Artist Forbund · Katja Holm, 
fm Dansk Skuespiller Forbund · Anders Laursen, fm Dansk Musiker Forbund · 
Hanne Lindblad, CEO Call Me · Emil Wilk, musiker, kreativ direktør/instruktør 
Barkas Studio

Arrangør Kulturmødet

Hvordan bearbejder man en roman, så den egner sig til at få liv på film? Få har 
så meget erfaring med netop den kunst i Danmark som Bo hr. Hansen. Mød ham 
og kom på besøg i forfatterens mentale værksted, når manuskriptforfatteren bag 
blandt andre “Kapgang”, “Kunsten at græde i kor” og “Nordkraft” fortæller om sit 
arbejde med at omsætte populære danske bøger til film.

Moderator Iben Albinus Sabroe
  
Arrangør Kulturmødet

Kunst og erhverv
Den nye Guldalder – om partnerskaber mellem kunst- og 
erhvervsliv

15.00-16.30
Værket Sal 1

15.30-16.30 
Brøndum

Fra bog til film 2:3
I manuskriptforfatterens værksted

Fredag 21. august



21      

Hvorfor skal kunstnere og kulturinstitutioner engagere sig i samfundsdebatten? 
Hvad kan kunsten i forhold til medierne? Og hvordan kan kunsten nuancere vores 
perspektiver på globale og lokale udfordringer? Disse spørgsmål er på dags-
ordenen, når tre billedkunstnere, der arbejder internationalt med emner som krig, 
migration og tortur mødes med Kunsthal Nord og Center for Kultur og Udvikling. 

Moderator Michael Metz Mørch

I panelet Khaled Barakeh, billedkunstner (Syrien) · Henrik Broch-Lips, leder 
Kunsthal Nord · Henriette Harris, forfatter og journalist · Sulafa Hijazi, billed-
kunstner og filminstruktør (Syrien) · Simone Aaberg Kærn, billedkunstner og 
pilot · Christina Papsø Weber, nationalchef CKU

Arrangør Center for Kultur og Udvikling CKU

Samtale uden snak om penge men med fokus på kvalitetsudvikling. Alle kultur-
institutioner, uanset geografi, har værdifulde erfaringer og ønske om fortsat 
kvalitetsudvikling. Hvordan skabes sparring og hvordan bringes kompetencer og 
erfaringer hos kulturlivet i spil ... også uden for storbyerne? I Midt- og Nordjylland 
er der erfaringer med kulturfaglige netværk inden for musik, scenekunst, museer 
og børne- og ungekultur. Hvad er kulturaktørernes egne erfaringer med disse net-
værk? Hvilke roller bør stat, regioner og kommuner spille i kunstens og kulturens 
særlige “geografi og infrastruktur”?

Moderator Clement Kjersgaard

I panelet Jens Ole Amstrup, musikchef Det Musiske Hus Frederikshavn og Kultur-
Alliancen Frederikshavn-Hjørring · Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti, kultur-
ordfører · Flemming M. Knudsen, fm kulturudvalget Region Midtjylland · 
Johs. Poulsen, fm kultur- og fritidsudvalget Herning Kommune · Ulla Tofte, 
direktør M/S Museet · Mikkel Harder Munck-Hansen, direktør Nordens Hus 
Reykjavik

Gæster Martin Gade, musikskoleleder Holstebro Musikskole · Ulla Voss Gjesing, 
centerleder Kulturprinsen · Bjarne Sandborg, leder Teater Refleksion · 
Jørgen Smidt-Jensen, museumschef Museum Østjylland

Arrangør Region Midtjylland

Danmark i Verden 2:4
Verden i Danmark

16.30-18.00  
Værkstedet

Regionale kulturnetværk
Når kulturen netværker

16.45-18.15 
Værket Sal 2

Fredag 21. august



22

Samtale mellem forfatter og direktør for Det Kgl. Teater Morten Hesseldahl og 
Christian Have om ytringsfrihedens muligheder og udfordringer

Arrangør Kulturmødet

17.00-18.00 
Brøndum

Ytringsfrihed 5:5
Morten Hesseldahl

Bibliotek eller Agora? Som kultur-, oplysnings- og læringsinstitutioner danner 
bibliotekerne ramme om demokratisk dialog. Bibliotekerne er aktive i forhold til 
at sikre et rum, hvor denne dialog kan videreudvikles og hvor alle borgere har 
mulighed for, at tilegne sig de kompetencer der skal til for at være aktivt del-
tagende og myndige borgere. I denne demokratiske dialog er der ytringsfrihed 
og ingen censur, dette er værdier som er en selvfølge i Danmark, men vi oplever 
at værdierne i forskellige sammenhænge er under pres. Bibliotekets rolle er at 
fastholde disse hævdvundne værdier, men hvordan fastholder vi dem, når vi ser 
attentater og andre angreb på dem?

Moderator Helle Solvang

I panelet Geeti Amiri, kommentator · Steen B. Andersen, fm Danmarks Biblioteks-
forening · Marianne Jelved, MF De Radikale, fhv. kulturminister · 
Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter, ph.d. · Mogens Vestergaard, 
fm Bibliotekschefforeningen 

Arrangør Danmarks Biblioteksforening, Biblioteks- og Kulturforeningen i 
Region Midtjylland, Bibliotekerne i Region Nordjylland, Bibliotekschefforeningen 
og Morsø Folkebibliotek

Bibliotekets rolle 1:2
Biblioteket som arena for demokratiudvikling

18.30-20.00
Brøndum

Fredag 21. august

Samtale om kulturpolitiske muligheder og udfordringer i et dansk og internationalt 
perspektiv mellem EU-politiker Morten Messerschmidt og Stéphanie Surrugue.

Arrangør Kulturmødet

Messerschmidt
Kulturen ude og hjemme

16.45-17.30
Pavillonen
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Virkeligheden er ‘in’ disse år på teatrene. Det har den været de sidste tyve år, men 
det nye er, at det ikke længere kun er skuespillere, der skal gestalte de historier, 
der skal massere hjernen og røre hjertet blandt tilskuerne. Nu sættes almindelige 
mennesker på scenen i rollen som ... ja dem selv. De er “hverdagens eksperter”, 
mennesker med et førstehåndskendskab til forestillingens emne. Men hvad skal 
vi egentlig med hverdagseksperter på scenen? Er det udelukkende publikums-
udvikling og teaterchefernes reaktion på en hård konkurrencesituation? En gammel 
sang og en letkøbt skåltale om, at teaterinstitutioner forankret i en demokratisk 
samfundsstruktur skal møde borgerne i øjenhøjde, tage socialt ansvar og være 
mangfoldig på flere niveauer? Eller er det et æstetisk nybrud og muligheden for 
at gentænke, hvad teater er og kan være? 

Moderator Christian Have

I panelet Ditte Maria Bjerg, instruktør og leder af Global Stories · 
Anne Middelboe Christensen, teateranmelder · Ida Krøgholt, lektor i dramaturgi · 
Anne Zacho Søgaard, leder Borgerscenen Aarhus Teater · Palle Weis, kultur-
redaktør Jyllands-Posten · En skuespiller og teatergænger fra forestillingen Fædre 
på Aarhus Teaters Borgerscene

Arrangør Aarhus Teater

Scenen er skrå 3:3
Hvad laver “almindelige” borgere på scenen?

19.00-20.30
Værket Sal 2

Hvordan interagerer Danmark kulturelt med resten af verden? Hvad bringer vi 
ud, og hvad tager vi ind? Hvordan ser vi os selv som “kulturelle verdensborgere”, 
og hvad gør internationalisering ved samfundet? Betragter vi kultur som en 
import/eksport vare eller som dialog, co-creation og dannelse? Er vi provinsielle 
verdensborgere eller verdensborgere i provinsen? Hvordan påvirker den inter-
nationale kultur-interaktion os som mennesker og som samfund? 

Moderator Clement Kjersgaard

I panelet Henriette Harris, journalist og forfatter · Sulafa Hijazi, kunstner (Syrien) · 
Elsebeth Krogh, direktør Center for Kultur og Udvikling · Annelise Marstrand, 
forfatter, medlem Statens Kunstfond · Morten Messerschmidt, MEP Dansk Folke-
parti · Flemming Møller Mortensen, MF Socialdemokraterne · Michael Metz Mørch, 
generalsekretær Det Danske Kulturinstitut · Niels Righolt, leder Center for Kunst 
og Interkultur · Per Erik Veng, presse- og kulturchef, ambassaderåd, Berlin
  
Arrangør Kulturmødet 

19.00-20.30
Værket Sal 1

Danmark i Verden 3:4
Er vi provinsielle verdensborgere? 

Fredag 21. august
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22. august

Hvad er talent og hvordan forvaltes det? Er talent arvelig? Hvor meget talent er 
der i Danmark? Hvad giver vi videre? Hvilke vilkår giver vi de unge for kunstnerisk 
udfoldelse og oplevelse? Skal talent dyrkes på særlige institutioner eller gødes 
overalt? Kort sagt: Hvordan opdager, udvikler og forvalter vi Danmarks kunstne-
riske talentmasse? 

Moderator Stéphanie Surrugue

I panelet Bente Dahl, medlem Statens Kunstfond · René Holm Hansen, leder 
Dansk Talentakademi · Lene Høsthaab, fm Kulturregion Fyn · Marianne Jelved, 
MF De Radikale · Morten Messerschmidt, MEP Dansk Folkeparti · 
Louise Eltved Krogsgård, leder Brønderslev Forfatterskole · Jonatan Spang, 
skuespiller og stand’upper · Kitte Wagner, instruktør og  direktør CHP+

Arrangør Kulturmødet

Børn og unge 4:5
Børn og unge – kunsten og talentet

Vi synger først morgensang med Ole Kobbelgaard

8.45-10.30
Værket Sal 1

Kulturel udveksling med resten af verden – hvad virker, og hvad virker ikke? 
Få et indtryk af, hvordan dansk kultur ses gennem det globale forstørrelsesglas. 
Hvad er hot på den russiske kulturscene? Er vi overhovedet i dialog med Rusland, 
og kan kultur bidrage til at opbløde konflikten med Rusland? Hvad betyder ud-
viklingen fra “Made in China” til “Created in China”? Er danske kulturaktører efter-
tragtede samarbejdspartnere i Europa, eller skal vi tænke anderledes i forhold 
til internationale samarbejdsprojekter? Hvorfor får Danmark så lille en andel af 
EU-støttemidler? Og er det f.eks. kun danske jazzmusikere som har chancen i 
Brasilien?

Moderator Michael Metz Mørch

I panelet Finn Andersen, DKI Rusland · Else Christensen-Redzepovic, DKI EU ·
Anders Hentze, DKI Brasilien · Simon Drewsen Holmberg, leder DKI Baltikum · 
Flemming Hedegaard Larsen, kanalredaktør DR · Eric Messerschmidt, DKI Kina · 
Flemming Møller Mortensen, MF Socialdemokraterne · Boguslawa Sochanska, 
DKI Polen  
  
Arrangør Det Danske Kulturinstitut

Danmark i Verden 4:4
Hvordan klarer vi os på den globale scene?

9.00-10.30
Værket Sal 2

Lørdag



26

Lørdag

Samtale og workshop med forfatteren Peter Høeg om at hjælpe børn til den 
bedste og mest kreative skoletid. Med udgangspunkt i et litterært undervisnings-
forløb med børn i 7. klasserne i Ikast-Brande Kommune, fortæller Høeg om vejen 
til børns selvberoenhed, empati og sunde kontakt til sig selv og omgivelserne. 
Deltagerne kommer til at prøve øvelser på egen krop.

Moderator Helle Solvang

Arrangør Kulturmødet

9.00-10.30
Værkstedet

Børn og unge 5:5
Empati og kreativitet i skolen

22. august
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Lørdag

Lene Kaaberbøls bøger i serien “Skammerens datter” er de mest oversatte 
danske børne- og ungdomsbøger nogensinde og kan købes i mere end 25 lande. 
Derfor var der med god grund rift om at få lov til at filmatisere fantasybøgerne 
om pigen Dina og hendes mor, der er “skammer”. Det lykkedes kvinderne bag 
Nepenthe Film at sikre sig filmrettighederne og resultatet blev en af 2015’s største 
biografsucceser. Mød produceren bag “Skammerens datter” Eva Juel Hammerich
i samtale om den svære proces at forvandle en elsket roman til vellykket storfilm. 

Moderator Iben Albinus Sabroe

11.30-12.30
Brøndum

Fra bog til film 3:3
Kunsten at filmatisere en international bestseller

Fremtidens bibliotek bliver den nye markedsplads for viden. Men hvordan kommer 
det nye bibliotek til at se ud? Hvad skal det sted hedde, hvor viden, teknologi og 
bøger smelter sammen? Hvordan kommer erhvervslivet til at spille en afgørende 
rolle i denne demokratiske dannelse? 

KulturERhverv inviterer publikum og eksperter til en åben brainstorm om, hvad 
fremtidens bibliotek skal hedde, og hvad det skal indeholde. Skal det fortsat være 
et sted, hvor man blot kommer for at få ny viden? Eller skal det være det nye 
multimediehus? Tager erhvervslivet over og forvandler bibliotekerne til vækst-
fabrikker, iværksætterhuse eller kultur-erhvervshuse? 

Forfatterne og aviserne har mistet deres mandat i debatten og de nye generationer 
er komplet fraværende i alt hvad der hedder indsamling af viden hos de traditio-
nelle medier. Vi stiller det udfordrende spørgsmål: Er selveste dannelsen under 
angreb – eller er vi ved at udvide mulighederne for en ny generation? 

Moderator Peter Mørk

I panelet Pernille Drost, vicedirektør Det Kgl. Bibliotek · Jakob Vedelsby, 
fm Dansk Forfatter Forening · Marie Østergaard, leder Borgerdialog og partner-
skaber Dokk1

Gæster Per Høgh, leder Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, erfaringer med medar-
bejderlæring på JSB Plast · Boguslawa Sochanska, Det Danske Kulturinstitut DKI, 
international vinkel fra biblioteker i Polen, repræsentanter for dansk erhvervsliv, 
kulturinstitutioner, biblioteker m.m.

Arrangør KulturERhverv

11.00-12.30 
Værket Sal 2

Bibliotekernes rolle 2:2
Din fremtid er på biblioteket

22. august
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22. august

Hvad nåede vi de sidste 48 timer? Hvad har vi nået det sidste år? 
Kunstnerne giver nogle bud. Kulturmødet Mors’ moderatorer ud-
drager essenserne fra Kulturmødets mange samtaler og debatter. 
Vi får meldinger fra nogle af deltagerne og anmeldelser fra pressen. 
Men først og fremmest ser vi fremad. Og når politikerne runder af, 
bliver det ikke blot med et “på gensyn” 25.-27. august 2016, men 
med en opfordring til at komme i arbejdstøjet nu – og lade samtalen 
om kunst og kultur fortsætte i alle årets 8.784 timer.

Moderatorer Clement Kjersgaard og Stéphanie Surrugue

På scenen Fra pressen: kulturredaktør Jesper Beinov, Berlingske ·
fra Island: direktør Mikkel Harder-Munck-Hansen, Nordens Hus · 
fra Berlin: journalisten og forfatteren Henriette Harris · 
fra EU: Morten Messersmith, MEP · fra scenekunsten: skuespiller 
og teaterleder Hassan Preisler · fra det kulturelle overdrev: stand-
upp’er og skuespiller Jonatan Spang · fra DR: kulturredaktør 
Kåre Vedding Poulsen · fra kunsten: billedkunstner Cecilie Waagner 
Falkenstrøm · fra erhvervslivet: direktør Hanne Lindblad, Call Me 
Og ikke mindst: unge fra Unge Campen og en ægte kulturbruger! 

Arrangør Kulturmødet

12.30-14.00
Værket Sal 1

Hvor kom vi til og hvor skal vi hen? 
Kulturmødet 2015’s afslutningsdebat

Kulturmødet 2015 lukker

Vi skal videre – Kulturmødet 2016 åbner

Efter afslutningsdebatten åbnes Kulturmødet 2016 af 
Kulturmødets bestyrelse v/borgmester Hans Ejner Bertelsen, 
Morsø Kommune og Ulla Astman, regionsrådsformand, 
Region Nordjylland. Vær med til at bringe samtalen videre.

Lørdag
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Kulturmødet er dit Oplevelse

Det er kun interessant og givtigt at tale om kunst 
og kultur, hvis de selv er tilstede; den levende kunst 
og den frodige kultur.

Kulturmødet Mors 2015 præsenterer professionel 
arkitektur, billed- og rumkunst, film, litteratur, musik 
og scenekunst. Vi har fået hjælp fra folk, der til dagligt 
arbejder på højt specialiseret niveau med hvad der 
rører sig i dansk og omliggende kunst lige nu, og invi-
teret skabende og udøvende kunstnere til Nykøbing 
Mors for at vise, hvad de arbejder med.

Hjerte og hjerne arbejder sammen – også på Kultur-
mødet Mors. Derfor er der mange sammenhænge mellem 
Kulturmødet Samtale og Kulturmødet Oplevelse. 
Der vil således ikke være mange debatter og samtaler 
uden kunstneriske indslag – og i de mange udstillinger, 
koncerter, film, scenestykker, litteraturoplæsninger m.v. 
skubber samtalen sig ind. Denne vekselvirkning er en 
del af Kulturmødets DNA.

Der er omkring 200 oplevelser for alle i alle aldre. 
På KulturPladsen, KulturVejen, ved KulturFjorden og 
mange andre steder i Nykøbing. God fornøjelse og 
fordøjelse!

Kulturmødet finder sted i og omkring Musikværket, 
Gasværksvej 60, Nykøbing Mors. Vi kalder stedet 
KulturPladsen. Ved fjorden langs Jernbanevej finder du 
KulturFjorden, Kulturmødets anden store mødeplads. 
Mellem dem går Gasværksvej, som vi kalder Kultur-
Vejen de 48 timer i august. Alle tre steder finder du 
både Samtale og Oplevelse.
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Arkitektur  Work in progress

Boris Brorman-Jensen er Kulturmødets arkitekt. Han har været med fra KM14, 
og man fandt hurtigt ud af, at Boris vil noget mere end blot at være kurator 
for en udstilling om tidens arkitektur. Han er sat til at tænke arkitektur og design 
for Kulturmødet – og dermed for en vigtig event for Nykøbing Mors – sammen 
med Kulturmødets grundlæggende idé og det indhold, der udvikles år for år. 
Boris fortæller om sine idéer og visioner.

Hvordan designer man en begivenhed – det er jo ikke en bygning?
Begivenheder udfolder sig som regel inden for nogle fysiske rammer. En digt-
oplæsning, en koncert eller et teaterstykke forholder sig i udgangspunktet til 
en kontekst, en scenografi eller et sted. Disse rammer kan designes og spiller 
– hvis det gøres ordentligt – en betydning for den kunstneriske oplevelse. 
Man kan også føre det omvendte bevis: Når folk står midt i en skelsættende 
begivenhed, vil de altid huske, hvor de befandt sig, da det skete.

Hvad er den overordnede vision for Kulturmødet’s design og arkitektur?
Indretningen af de to festivalområder ved fjorden og Musikværket er styret af et 
meget stramt budget og er helt pragmatisk organiseret. Men vi arbejder på at ud-
vikle nogle arkitektoniske principper, der kan gøre det attraktivt for de deltagende 
institutioner, kunstnergrupper og individer at deltage i Kulturmødet. Nykøbing Mors 
kan ikke konkurrere med hverken operaen på Holmen i København eller Boxen 
i Herning, men vi kan tilbyde de deltagende kunstnere og institutioner nogle 
utraditionelle og forhåbentlig udfordrende rammer. Sidste år udstillede Kunsten 
i Aalborg f.eks. en række moderne klassikere fra deres samling hjemme hos en 
af beboerne på Gasværksvej. Det var en meget givende erfaring for alle og en 
kunstoplevelse udover det sædvanlige. Og vi vil gerne arbejde videre ad det spor 
og eksperimentere aktivt med at flytte og udvide rammerne for kunstneriske 
udfoldelse, kunstoplevelser og kunstformidling. Vi er blevet vant til at kunst og 
kultur er noget vi “besøger”. Noget der sker uden for hverdagen. Den overordnede 
vision for Kulturmødet er populær sagt, at kunst og kultur skal “hjemsøge” os.  
Vi arbejder i den forstand ikke med dyrt og lækkert design, men med arkitektur 
som en slags mentalkonstruktion.

Hvordan får man det permanente og mere midlertidige tiltag til at spille sammen? 
Kan der mon ske en afsmitning på det “daglige” i Nykøbing fra Kulturmøde-
tiltagene?
De ting vi gør under Kulturmødet vil forandre Nykøbing Mors. Kulturmødet finder 
sted over 48 timer, men indvirkningen er varig. Byens selvforståelse vil blive 
varigt ændret og byens borgere vil få nogle meget nærværende historier at for-
tælle om deres by. De midlertidige tiltag vi arbejder med har en varig indvirkning 
på byens planlægning. Sidste års aktivering af fjordparken har eksempelvis 
ændret områdets status. Folk har fået øjnene op for nogle muligheder. Byens 
“selvforståelse” er i skred. Det kan godt være at Nykøbing Mors engang var 
Jantelovens hjemby, men byen har taget imod Kulturmødet og sidste år begra-
vede byens teatertrup sammen med byens indbyggere og kulturmødegæsterne 
Janteloven i havnen – og hvem ved – måske vil Nykøbing Mors med tiden blive 
Jantelovens Waterloo. 

Vær med til åbningen af 
pavillonen, som vandt 
arkitektkonkurrencen 
kl. 14.30 på KulturVejen
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35      Er det kunst? – robotmaleri! Robotter tages i brug overalt: i produktionen, sund-
hedsplejen, trafikken, undervisningen – overalt. Hvorfor ikke i kunsten? Det spurgte 
multimediekunstneren Carsten Schmidt-Olsen fra Vendsyssel sig selv og andre, 
da han i 1993 tonede frem i TV-Avisen med sin malerobot, der kunne gøre det 
meste af det slidsomme arbejde med at skabe malerier. Naturligvis afstedkom det 
en vis opstandelse, for er det kunst, robotten skaber? Ja, siger ophavsmanden, 
for robotten gør kun det, den får besked på og det er faktisk muligt at opretholde 
den kreative spontaneitet, der er kunstens væsen. Der sker meget på 25 år, især 
på teknologiens område, og Carsten Schmidt-Olsens malerobot har da også 
udviklet sig og gennem samarbejde med Aalborg Universitet og med støtte fra 
Billedkunstnernes Forbund. Carsten Schmidt-Olsen og hans robot gæster Kultur-
mødet Mors og kan ses i Holmen.

Jens & Morten Det lyder ikke særlig prætentiøst, men de to kunstnere Jens Arndal 
og Morten Kromann er der lagt op til en diskussion af kunstmuseet som institution. 
De præsenterer en slags kunstmuseum i det fri, i form af en installation, som 
publikum kan gå ind i og smide vandballoner på de udstillede skulpturer. Jens og 
Morten siger: Under Kulturmødet vil vi tage et kig på kunstens klassiske visnings-
sted, museumsrummet. Hvad sker der, når det bliver taget ud af sin kontekst og 
plantet på en mark? Det 20. århundredes arketypiske (højtidelige) institutions-
rum udfordres i dag af det postmoderne museums formidlingsidealer om at 
skabe oplevelser for alle i et “demokratiets kunstrum”. Vi inviterer til samtale 
om den nye udvikling.

Den hæderkronede kunstnersammenslutning Corner udstiller i Galleri Salling. 
Kulturmødet har indbudt Corner til at vise apptitvækkere fra udstillingen under 
titlen MiniCorner i Monas Hus på KulturVejen, der sidste år rummede Kunsten 
flytter ind. Her vil man kunne se ophængninger af 15 af Corners medlemmer.

Almengyldige Svimmelheder – tvivlsomme ting? Og tegn! er den gådefulde titel 
på en udstilling af Benny Forsberg Jensen. Udstillingen kan ses på Holmen. Det er 
en skulpturudstilling, der gennem et bredt spekter af teknikker og materialer stiller 
spørgsmål til vore vante forestillinger om rum og skulptur. Digitale teknikker be-
nyttes i klassiske materialer som sten og bronze, og sfærisk rytmiske strukturer 
opfordrer til opgør med det kubiske rumdiktatur. En venlig provokation til under-
søgelse og refleksion, siger kunstneren om sin udstilling. Udstillingen garneres et 
par gange med musiksupplement af Lasse Thorning Jæger, der laver et musikalsk 
lydværk, som sammenbinder skulptur og sted.

Det eviges genkomst Cecilie Waagner Falkenstrøm har skabt kunstinstallationen 
Det eviges genkomst, som udstilles på Kulturmødet. Gennem lyd og store video-
projektioner tager værket beskueren med ind i et stemningsmættet univers i 
spændingsfeltet mellem tid og evighed. Billeder og lyd skaber tilsammen et sanse-
stimulerende rum, der bliver til på kanten mellem forgængelighed og uendelighed. 
Det eviges genkomst kan opleves i Brøndum under hele Kulturmødet.

Den meget eksperimenterende kunstner Jens Galschiøt præsenterer værket 
“550+1” og flytter også sit værksted til Kulturmødet, når han skaber værket 
”Unbearable”, en isbjørn på en stage, der problematiserer miljø og vækst.

Billedhuggeren 
Erik Heide, Mors, har til 
Kulturmødet skabt en 
lille skulptur, der billed-
liggør selve Kulturmø-
dets idé. Mødet kalder 
han den og den består 
af tre personer, hvoraf 
de to står samlet og den 
ene lidt alene – og tænk-
som. Er personen lukket 
ude eller ganske enkelt 
selvstændig? Et smukt 
billede på Kulturmødet: 
for fællesskabet og med 
plads til individualitet.
Figuren er støbt i bronze, 
er signeret, og måler 
10,5 x 8,0 x 2,5 cm. 
Der støbes 100 eksem-
plarer. Skulpturen kan 
købes på Kulturmødet 
i Informationen eller 
bestilles via 
www.kulturmoedet.dk
Prisen er kr. 750,- 
ex levering.

Billed- og 
rumkunst

Robotkunst og svimmelheder

Mødet – en helt unik 
erindring fra Kultur-
mødet Mors 15

Kulturmødets billed- 
og rumkunst er plan-
lagt i samarbejde med 
billedkunstneren 
Henrik Godsk.
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37      Fra bog til film. I programmet for Kulturmødet Samtale findes tre arrangementer, 
der går tæt på processen “fra bog til film”.  Filmanmelder Iben Albinus Sabroe, 
cand.mag. i engelsk filologi og æstetik og kultur, og bl.a. formand for Bodil-
komitéens Manuskriptudvalg, sætter til debat hvilke udfordringer, der gør sig 
gældende, når en roman filmatiseres i Danmark. I Bio Mors kan man opleve to 
velkendte eksempler på dette. Filmen Kapgang har sit litterære ophav i romanen 
af samme navn af Morten Kirkskov. Én af landets mest flittige og velrenommérede 
manuskriptforfattere, Bo hr. Hansen har bearbejdet bogen. Vi viser filmen intro-
duceret af Kirkskov og Hansen. Skammerens Datter har udgangspunkt i Lene 
Kaaberbøls bog og er produceret af Eva Juel Hammerich, hvis lille produktions-
selskab sikrede sig rettighederne til en af alle tiders største danske bestsellere. 
Også hun introducerer filmen, før den vises i Bio Mors.

Film uden billeder. En “lydfilm” kalder musikeren og komponisten Morten Sven-
strup sit værk Barndom og Revolution. I løbet af 45 minutter folder en mangfol-
dighed af klangelige scener sig ud. Strømmende flygelforløb væver sig sammen 
med lyden fra et fosters hjertebanken, elektroniske bearbejdede celloimprovisa-
tioner, en 80-årig vestjydes kærlighedshistorie, stærke kvindelige sangstemmer, 
havets brusen og religiøst klingende klarinetspil. Alt sammen mixet til en lydfilm 
i surround sound og afspillet i komplet mørke. Hvad er meningen? Det giver 
Svenstrup et fingerpeg om med denne vejledning: Luk øjnene, lad hovedet falde 
en smule tilbage og tag en dyb indånding. Lydene begynder langsomt at pible 
frem fra mørket. De danner kæder, lægger sig oven på hinanden og vokser sig 
større. Dine ører begynder at finde sig tilrette i dette ukendte rum, hvor lydene 
komme fra alle sider. Herefter stiger volumen og et virvar af lydfragmenter og 
støj toner frem.

Kunsten flytter ind. Faktisk begyndte det som en idé på Kulturmødet Mors 2014. 
Det nordjyske museum Kunsten i Aalborg skulle lukkes for ombygning  og så ud-
stillede man dele af samlingen i Monas Hus på KulturVejen i Nykøbing. Det blev 
en dundrende succes med godt 2.000 besøgende. Nu har KUNSTEN og Danmarks 
Radio gennemført tre tilsvarende projekter andre steder i Nordjylland og lavet 
en programserie om konceptet. En af disse udsendelser har – meget naturligt – 
forpremiere på Kulturmødet Mors, og værtsfamilien deltager og fortæller, hvad 
den indflyttede kunst har gjort ved dem.

Krigen Snigpremiere på det danske drama “Krigen”. Filmen handler om soldaten 
Claus. Han er kompagnichef og udstationeret i Helmand i Afghanistan. På en rutine-
mission bliver Claus og hans mænd fanget i en farlig situation, og Claus tvinges 
til at træffe en afgørende beslutning. For at redde en såret soldat, vælger han 
at bombe området, så en helikopter kan komme hurtigere frem. Men i ruinerne 
finder man dræbte kvinder og børn. Efterfølgende vender han hjem til Danmark, 
til sin kone og tre børn, med en anklage for en krigsforbrydelse hængende over 
hovedet. Filmen instrueres af Tobias Lindholm, der også står bag Kapringen. 
I hovedrollen som den pressede kompagnichef ses Pilou Asbæk. Filmen vises 
lige efter Tango-koncert, hvor krigstemaet tages op musikalsk.

Bog og billedkunst bliver til film Film



38 Den hæderkronede og 
traditionsrige litterære 
genre fortællingen er 
kommet på mode igen. 
Fortælleklubber og 
professionelle fortællere 
dukker op rundt om, og 
Kulturmødet har invite-
ret nogle af dem. 

Jens Peter Madsen kalder sig storyteller. Han er kendt viden om for sine foredrag 
og fortællinger. Han arrangerer også fortælle-workshops og er i det hele taget 
velberejst i hele fortælleuniverset og nye fortælleformer. Han underholder med 
fire selvoplevede SLAM-historier om “at dumme sig”. Han tager udgangspunkt i 
hverdagens historiefortælling og giver den mundtlige fortællekunst ny aktualitet. 
Han har taget initiativ til flere “story-arrangementer” landet over. Forfatteren 
Lea Korsgaard har en samtale med Jens Peter Madsen om fortællingens kunst.

Mors har sin egen fortælleklub – Limfjordsteatrets Fortællekreds. Folk herfra 
stiller op i Nykøbing Kirke og på KulturVejen og diverterer med “eventyr og myter”. 

Oplev fortællingens magi i Antjes’s eventyrlige gårdhave. Se hvornår i time for time.

Med Fortælle Galleriet har historiefortælleren Ingrid Hvass etableret et udstillings-
sted for billedkunst og fortælling. Idéen er netop at blande kunstarterne og det 
sker, når Fortælle Galleriet besøger Kulturmødet Mors i samarbejde med 
Odin Teatrets mærkelige og overraskende gadefigurer.

Endelig bidrager elever fra Brønderslev Forfatterskole og Dansk Talent Akademi 
i Holstebro med poetry slam – også en form for fortælling.

Fortælling og SLAM

De fleste af littera-
turarrangementerne 
foregår på Kultur-
Vejen. Tid og sted i 
programmets time-
for-time-oversigt. 



39      Jakob Vedelsby er forfatter – og så er han formand for Dansk Forfatterforening. 
Vedelsby har sammensat et righoldigt litteraturprogram til Kulturmødet Mors 2015. 
Det kommer ud i mange kroge og der er noget både for børn og voksne. 
Publikum kan høre oplæsning af – og komme i dialog med – forfatterne 
Annemette Kure Andersen, Kathrine Assels, Kristian Himmelstrup, Morten Leth 
Jacobsen, Ingrid Mejer Jensen, Louis Jensen, Marianne Jørgensen, Inge Pedersen, 
Martin Petersen, Camille Stockmarr, Knud Sørensen, Charlotte Weitze 
– og Vedelsby selv. Samt ikke mindst de fire russiske forfattere Pavel Aleksejev, 
Sergej Arno, Jegor Fetisov og Aleksandr Melikhov.

Russere på Mors er titlen på en ny, to-sproget novelleantologi, nyligt udkommet. 
Titlen er Frihed og Skæbne og bogen vil blive præsenteret ved et særligt arrange-
ment. Baggrunden er et stort samarbejdsprojekt, som Dansk Forfatterforening 
har taget initiativ til. Danske og russiske forfattere har holdt møder i Sct. Peters-
borg og København og der er der altså kommet en samling noveller ud af. På Kultur-
mødet fortæller Jakob Vedelsby om projektet, man kan høre forfatterne læse op, 
og der bliver mulighed for at købe bogen signeret og til særpris.

Samtalekøkkenet befinder sig på KulturVejen. Kom ind og få en kop kaffe og kom 
i dialog med tre af tidens store forfattere Søren Ulrik Thomsen, Katrine Marie 
Guldager og Morten Ramsland De tager imod på skift og byder på oplæsning, 
samtale – og altså kaffe!

I arrangementet Fortællinger om aftenen på Mors fortæller forfatterne anekdoter 
fra tilblivelsen af deres bøger. Her kan man møde Inge-Helene Fly, Birde Poulsen, 
Anne Sofie Hammer, Hassan Preisler, Camilla Stockmarr, Jakob Vedelsby og 
Charlotte Weitze.

J. P. Jacobsen – en sej thybo er overskriften for en samtale mellem forfatterne 
Kristian Himmelstrup og Knud Sørensen. Udgangspunktet er Himmelstrups 
aktuelle biografi om Jacobsen, En Sejlbåd For Vindstille. 

Under overskriften Litteraturens steder er fire forfattere i dialog om deres tilknyt-
ning til et bestemt sted. De fire er Iben Mondrup, Inge Pedersen, Knud Sørensen 
og Jens Smærup Sørensen.

Godhavn hedder Iben Mondrups nye roman, der tildeltes DR Romanprisen 2015. 
Forfatteren kan opleves i samtale om bogen med biblioteksleder Ilse Klink Jakobsen.

Workshops for børn og flygtninge Kulturmødet har tradition for at tilbyde work-
shops til børn og unge. To af dette års workshops på litteraturområdet varetages 
af forfatteren Anne Sofie Hammer og forfatteren og tegneren Birde Poulsen, der 
både vil læse op for børn og forældre og tage børnene med ind i tegneriets for-
underlige verden. Og som noget enestående er Dansk Forfatterforening og Dansk 
Flygtningehjælp gået sammen om en skriveworkshop for flygtninge under over-
skriften Grib Pennen. Flygtninge fra Thy/Mors-området skriver om forandring/rejse 
ud fra egne erfaringer. Teksterne læses til sidst op på dansk og engelsk. Forfatteren 
Inge-Helene Fly har påtaget sig den spændende opgave.

Mængder af ord Litteratur
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41      Musik fra fortid og nutid præsenteres side om side, når fem af landets bedste 
klassiske ensembler gæster Kulturmødet Mors. Det drejer sig om ensembler, der 
forlængst har slået deres navne fast nationalt og internationalt.

Den Danske Strygekvartet er ét af tidens mest anerkendte danske ensembler i 
udlandet – og naturligvis hjemme. Kvartettens historie er ret enestående og enkel. 
Fire unge musikere (tre danske og en nordmand) mødtes som 15-16 årige på et 
sommerkursus. Tilskyndet af Tim Frederiksen, grand old man i dansk musikliv, 
dannede de kvartetten, og den har overlevet deres individuelle uddannelser og 
ansættelser i fornemme orkestre. De unge musikere vakte stor begejstring, og 
priser, anerkendelser og rosende omtale er siden regnet ned over dem. Fra nær 
og fjern. Kvartetten optræder over hele verden og har indspillet en række succes-
fulde cd’er, bl.a. alle Carl Nielsens kvartetter. Nielsen ville jo være fyldt 150 i år og 
naturligvis er én af hans kvartetter (den fjerde) på programmet. Men Den Danske 
Strygekvartet spiller også Per Nørgårds første strygekvartet der afslører en næ-
sten lige linje fra én af fortidens store danske komponister til én af nutidens. 
Den Danske Strygekvartet består af Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Øland, 
violiner, Asbjørn Nørgaard, bratsch og Fredrik Schøyen Sjölin, cello.

Ensemblet Contemporánea helliger sig vor tids musik. Det er Danmarks eneste 
komponistensemble, centreret omkring komponisterne Ejnar Kanding og 
Carsten Bo Eriksen, men Contemporánea spiller musik af mange komponister, 
ofte musik fra grænselandet mellem klassisk, elektronica, “verdensmusik”, fusion 
etc. Ensemblet blev dannet i 1997 og har siden spillet en mængde koncerter i 
Europa, USA og især sydamerika, som Contemporánea har et særligt forhold til. 
Det er også blevet til en del cd-indspilninger og radiotransmissioner. Ensemblet 
består af 6 musikere, der ofte optræder i mindre formationer eller som solister. 
På Kulturmødet deltager klarinettisten Fritz Gerhard Berthelsen, janitscharen 
David Hildebrandt og komponisten og lyddesigneren Ejnar Kanding. Koncerten 
foregår i Bio Mors.

Ensemble MidtVest er ét af landets faste fuldtidsensembler. Det blev dannet i 2002 
og består af 11 musikere, som har base i Herning. Der er fokus på det klassiske 
standardrepertoire, men også ny musik, og et særligt særkende ved Ensemble 
MidtVest er at man eksperimenterer med koncertformerne og divertérer med 
en sjældenhed i klassisk musik: Ensemble-improvisation. Ensemble MidtVest er 
uhyre flittigt – med ca. 80 koncerter om året. Man spiller Danmark tyndt, men 
tournérer ofte rundt i Europa og har de senere år kunnet høres i Carnegie Hall 
i New York – et sted man gæster igen i 2016. Også Ensemble MidtVest hylder 
fødselaren Carl Nielsen ved koncerten på Kulturmødet Mors. På programmet er 
to Fantasistykker for obo og klaver, den kendte Blæserkvintet og endnu mere 
kendte musik til Helge Rodes skuespil Moderen (bl.a. Tågen Letter). Men også 
Ensemble MidtVest kaster sig ud i Per Nørgård – hans epokegørende “Spell” 
fra 1973.

P2’s populære aftenprogram Natsværmeren gæster igen Kulturmødet, og man 
kan følge med live på Café Holmen, når Natsværmeren giver musikken hoved-
rollen og toner ned for snakken.

Nielsen, Nørgård – og tango Klassisk musik
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Der vil være udførlige 
koncertprogrammer 
ved indgangen til de 
klassiske koncerter.

Kulturmødets klassiske 
musikprogram er sam-
mensat i tæt samarbejde
med Per Erik Veng, 
kultur- og pressechef, 
ambassaderåd på den 
danske ambassade i 
Berlin, med en fortid 
som chef for flere dan-
ske musikinstitutioner, 
herunder DR Radio-
symfoniorkestret.

Harald Haugaard, violinist og komponist, er en anderledes historie i dansk musik-
liv. Han er opvokset på Fyn og det betyder noget, for Haugaards musikalske arv er 
spillemandstraditionen. Men under og efter sin uddannelse på Det Fynske Musik-
konservatorium i 90’erne (han blev sidenhen lærer der og inspirator til landets 
eneste folkemusikuddannelse) opbyggede han en karriere som musiker i forskel-
lige formationer, bl.a. bandet Sorten Muld. Han er også komponist, leder af to 
private violinskoler, pladeproducer m.m. Senest har han været på tourné i Europa, 
Nordamerika og Japan med sangerinden Helene Blum, som han i øvrigt er gift med. 
Deres seneste cd Lys og Forfald har fået stor anerkendelse. Der er tale om en ny-
fortolkning af traditionel folkemusik i et poetisk men undertiden også dramatisk 
udtryk. Harald Haugaard kommer med sin kvintet Harald Haugaard Ensemble. 

Tango i den klassiske argentinske form er på vej frem i Danmark, både når det 
gælder musikken og når det angår dansen. Et af de mest kvalificerede danske 
tangobud gæster Kulturmødet, når sangeren Andrea Pellegrini og The Tangofied 
Ensemble giver koncert i Bio Mors.

Mezzosopranen Andrea Pellegrini akkompagneres af guitaristen Torben Wester-
gaards The Tangofied Ensemble i et program, bestående af den moderne tangos 
far Astor Piazzolla og nye kompositioner af Torben Westergaard. I Piazzollas musik 
mødes den traditionelle tango med klassiske musiktraditioner og skaber dermed 
et nyt univers. The Tangofied Ensemble består således af både klassiske og ryt-
miske musikere, og ensemblets to cd’er var nominerede til Danish Music Award. 
The Tangofied Ensemble består af Anders Banke, basklarinet, Ida Nørholm, cello, 
Alejandro Sancho (Argentina), guitar og Torben Westergaard, bas. Tango-danserne 
Maziar Etemadi og Nathalie Ina Kühl danser til Piazzollas musik.

Kulturmødet Synger. Michael Bojesen er en karismatisk korleder og dirigent, 
i 10 år chefdirigent for DR Pigekoret. Han er også en engageret ambassadør for 
dansk sang og i øvrigt komponist og arrangør. Han har befundet sig i snart sagt 
alle kroge af, hvad man kalder Dansk Sang, både som dirigent, pædagog, kompo-
nist, innovator og meget andet. Michael Bojesen modtog i 2008 “Den folkelige 
sangs pris”. Som dirigent har han stået i spidsen for de fleste danske orkestre og 
kor, bl.a. som chef for Kammerkoret Camerata, med hvem han vandt flere inter-
nationale priser, bl.a. en grammy. Det kan næppe blive bedre når Michael Bojesen 
gæster Kulturmødet for at lede deltagerne i det store fællessang arrangement 
Kulturmødet Synger. Michael Bojesen vil også synge morgensang med Kultur-
mødets deltagere – hvor man i øvrigt også vil finde Askov Højskoles tidligere 
forstander Ole Kobbelgaard.

Kulturmødet Synger præsenterer også DR Juniorkoret, aspirantkoret til DR Pige-
koret. Koret deltager året rundt i en mængde store og mindre arrangementer og 
er et professionelt og smukt eksempel på bestræbelserne på at bevare den danske 
sang som ægte og enestående kulturarv. DR Juniorkoret ledes af Susanne Wendt.

Musikariet. Stykket handler om Soundjarta, Malis mægtigste konge, og er en ny 
musikforestilling sammen med DR Musikariet og børneteatret Fairplay; en rørende 
og fantastisk fortælling om den lille dreng Soundjarta, der måtte så meget grueligt 
igennem, før han endte som en af Afrikas største og mest mytiske konger.

Klassisk musik



44 Det er ikke pop-scenen – det er Kulturmødets MusikScene. Og her præsenterer 
Kulturmødet bl.a. 12 musikgrupper i så forskellige genrer som jazz og latin, irsk, 
kinesisk og nordatlantisk folkemusik, mongolsk rock, blues og “udkant-singer-
songwrite”. Tag på en musikalsk rejse på MusikScenen. Det er ikke pop!

Organic3 spiller svedig souljazz med enorm energi og spillelyst. Soul, jazz, latin, 
boogaloo og blues er nogle af de stilarter bandet kommer igennem. En stor del af 
musikken er skrevet af kapelmesteren Niels Ole Sørensen, der i øvrigt er kirke-
organist. Han har samlet nogle af Jyllands bedste musikere i sin trio. Og på Kultur-
mødet har de allieret sig med sangeren Margrete Grarup, der ubesværet bevæger 
sig gennem jazz’ens forskellige stilarter. Organic3 består af Niels Ole Sørensen, 
hammondorgel, Uffe Steen, guitar og Esben Bach, trommer.

The McLaughlin Clan spiller – naturligvis – irsk folkemusik. Denis McLaughlin er 
i front, når der indbydes til vaskeægte irsk aften. Skønt irer har McLaughlin boet 
i Sønderjylland i 20 år. Han er en slags multitalent, der ud over at synge spiller 
guitar, bodran og afrikansk horn. Han har touret landet tyndt – også med foredrag 
om Irland og det irske. Denis har et par musikalske venner med. Desuden sin søn, 
bassist og guitarist Kieran McLaughlin og Alexander på irske fløjter.

Mikael K kalder han sig, den nordjyske troubadour, der synger sange fra “udkan-
ten”. Det har han gjort i 15 år, og det har resulteret i seks albums, alle anmelder-
roste, og givet anledning til, at Mikael K i 2012 fik en Danish Music Award som 
årets sangskriver. Med sig har han Klondyke, en country/folkemusikgruppe, 
som han dannede i 2000. Klondyke består af Johannes Anton Hejl, kontrabas, 
Ole Albrechtsen, pedalsteel og Mikael K, udkantsdanskeren, som i øvrigt deltog 
i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters visionsgruppe.

Rock Nalle har været hans kælenavn i årtier. I virkeligheden hedder han Roland 
Lyhr Sørensen, er 72, men still going strong med sit band Crazy Ivans. Seneste cd 
fra Rock Nalle & His Crazy Ivans daterer sig til januar 2015, hvor Rock Nalle som 
vanligt skærer ind til det musikalske ben, og finder rødderne, graver dem op og 
præsenterer dem i et forrygende og stemningsmættet show. 

De spiller traditionel musik fra Wales og Irland, Helen Davis og Lars Kristensen, 
og det er der en god grund til. Harpenisten Helen Davis er opvokset i Wales og 
har den keltiske folkemusik inde under huden, bl.a. qua sin keltiske harpe. Hun er 
klassisk uddannet og har været soloharpenist ved operaen i Göteborg og det irske 
radioorkester. Men hun har i mange år boet i Vangede. Violinisten Lars Kristensen 
er fra Thy, uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og spillemand par excel-
lence. Han dannede spillemandsorkestret Thy Folk og spillede i flere år i Rumle-
kvadrillen. Lars Kristensen tournerer flittigt i Danmark, Irland og USA. 

Bjonko er klarinettist og hedder også Stosic. Han er født og opvokset i København 
men har aner i Makedonien. Han har spillet i Tivoligarden, hvor man ikke spiller 
balkan-musik, men det gør Bjonko og hans venner. Det er især chalgija-musik 
de spiller – den musik, der anvendes på Balkan ved bryllupper og andre fester. 
Og fest, der er der, når Bjonko forener de to musikalske verdener Danmark og 
Makedonien i et spændende rytmisk udtryk. 

Hele verden spiller og syngerRytmisk musik
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Rytmisk musik

Jasper Høiby er fra Danmark og Antonio Loureiro fra Brasilien. Høiby spiller bas 
og Loureiro trommer og vibrafon. Som duo har de kastet sig over et bredt felt af 
brasiliansk rock, klassisk og nutidig, elektronisk og akustisk musik. Publikum 
bliver taget med på en rejse ind i helt nye kompositoriske horisonter af disse 
erfarne musikere, der har mange spændende samarbejder og albums bag sig.

Anders Mikkelsen er sanger, sangskriver og guitarist med mere end 25 års erfaring 
på den danske musikscene – en ægte folkesanger og historiefortæller. Han har 
optrådt overalt i Danmark både solo, med bandet FolkZone og med den nu afdøde, 
norske guitarlegende Hans Graasvold. Anders Mikkelsen har udgivet i alt 5 cd’er, 
og hans engelsksprogede album “Kind Memories” fra 2008 blev nomineret til 
en Danish Music Awards. Han forstår at fastholde sit publikum, alene med sine 
guitarer og med sine smukke, vedkommende, sjove, stærke og nærværende 
sange, som rører ved hjertet og sætter tankerne i gang.

Sys Bjerre er en danske singer-songwriter, der slog igennem i 2008 med hittet 
“Malene”. Hun har præsenteret sine sange på foreløbigt tre cd’er. Her kombine-
res hendes gode melodier med finurlige tekster, der med sin charmerende 
enkelhed behandler emner fra hverdagen og verden omkring os med både alvor 
og humor. Sys Bjerre har på Kulturmødet Carsten Skov, slagtøj og guitar og 
Thorbjørn Nyander Poulsen, klaver, bas, med sig.

Maria Carelse & Los CuBraz’s musik er en skøn blanding af dansevenlig salsa og 
den særlige son-musik fra Santiago de Cuba. Los CuBraz har nyligt udvidet sin 
besætning med den cubanske sanger Henri Benitéz. Han har sunget med nogle af 
Cubas førende orkestre og i Danmark også med Grupo Danson og Tony Moreaux 
& Friends. Los CuBraz’s består af Henri Benitéz, sang og percussion, Maria Carelse, 
tenorsax, Jacob Rahbek, tres (cubansk guitar), Niels Prins, kontrabas og 
Tonny Pedersen, percussion. De har alle mange års erfaring inden for den latin-
amerikanske musik.

Mongolsk rock – hvor specielt kan det blive? Meget, når Kulturmødets musikscene 
bringer verden til Mors. Bandet AJINAI blev dannet i Beijing i 2009 af musikere fra 
hele Kina. Det har sat sig for at “bringe den traditionelle mongolske musik ind i det 
21. århundrede”. To stærke traditioner har AJINAI taget med: Den særlige mongolske 
violin morin khuur (optaget på UNESCO’s kulturarvsliste!) og den mongolske strube-
sang, begge væsentlige elementer i musik fra de mongolske stepper. Hugjiltu 
er bandets stifter, sanger og violinist. Han får følgeskab af Qiu Weiming, bas, 
Buren Bayar, trommer og Li Zhiwei, guitar. Og hvis det lyder som et vestligt 
standardrockband, så er det ikke helt forkert. Og alligevel er det helt anderledes. 

Folkemusikgruppen Phønix er én af sværvægterne på den danske og internationale 
folkscene. Gruppen bringer nyt liv til den danske musiktradition, og når de går på 
scenen, gør de det med en sådan intensitet og musikalitet, at det er en fryd at over-
være. Det helt unikke lydunivers har ført Phønix rundt i store dele af verden – på 
de største folk festivaler, såvel som de mest intime klubscener. Musikken bygger 
på de danske/nordiske rødder med sangtraditionen i fokus. Resultatet er en nutidig 
folkemusik, der både peger tilbage og fremad. Phønix præsenterer den kinesiske 
musiker Sangka, der spiller guzheng, den kinesiske sitar.

Programmet på Musik-
Scenen (som altså ikke 
er pop) er sammensat af 
Karsten Højen, mange-
årig flittig og kreativ 
musikentreprenør, 
nu direktør og kultur-
formidler i Kultur- & 
ErhvervsCenter Jammer-
bugt.

Karrierekanonen på 
Kulturmødet
Danmarks Radios impo-
nerende talentprojekt 
Karrierekanonen finder 
lige som sidste år vej til 
Kulturmødet, hvor de 
tre finalister spiller på 
MusikScenen. De kåres 
på Live Camp-festivalen 
under Smukfest i 
Skanderbog 4. august. 
Kom og hør hvad det helt 
unge og friske Rytme-
Danmark byder på. 



46 Aarhus Teaters Borgerscene præsenterede i foråret forestillingen Fædre med 
undertitlen “en maskulin musikforestilling”. Hvor godt kender du din far? Spurgte 
Borgerscenen. På en tilsandet byggeplads er seks mænd og en kvinde samlet for 
at grave sig ned til det personlige skatkammer af autobiografiske historier om 
fædre. Udstyret med strengeinstrumenter og nyskrevne sangtekster forsøger de 
at forstå, hvad der er på spil i deres liv som far, søn eller datter. Skuespillerne er 
seks borgere: Mikkel Drejer Bertelsen, Andy Villadsen, Jeppe Brøndum Hansen, 
Henrik Hjorth, Lasse F. A. Nielsen, Patricia Møller Steffensen og Nikolaj Boye 
Thomsen. På Kulturmødet kan opleves et sammendrag af forestillingen. 

Limfjordsteatret diverterer med pop-ups forskellige steder i byen, samt tre fore-
stillinger, der gennemføres uden for teaterrummet:

Træt Lever & Tungt Hjerte er en intimkoncert over Tom Waits’ poetiske fortællinger 
– på dansk, så alle dybder i den store poet kommer frem: På et lille røget sted 
mellem ganske få stole kigger vi ind i et tåget døgns hudløse virvar af uskyldige 
drømme, løgnagtige minder og sælsomme vinkler.

N.A.R.G. – North Arena Rumble Game. Med forestillingen N.A.R.G. sætter det 
eksperimenterende film- og teaterselskab Don*Gnu alt på ét bræt. Fire dansere 
skal på et overdimensioneret vippebræt finde ud af at navigere i en verden styret 
af kun én lov – tyngdekraftens. Ingen kan bevæge sig uden at det påvirker de 
andre. Det handler altså om at skabe bevægelser uden at miste føling med 
bevægelsen. Og om at finde dén dynamiske balance, der kan skabe fremdrift 
på The Turmoil.

Og så er der Kristian Dinesen og hans fascinerende udendørs forestilling 
Memories – om alderdom. Jack er inviteret til fest sammen med sin familie – det 
der er tilbage af den. En eftertænksom humoristisk forestilling, der husker os på 
at… øh, husker os på at…..

Borgerscene og pop-up teaterScenekunst
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Kunst og kultur i Danmark er andet og mere end store institutioner 
og organisationer, professionelle kunst og kunstnere. Der er en vrim-
lende underskov af kulturelle initiativer og arrangementer, som ikke 
kerer sig om udkant og bevillinger og kulturpaladser og kunststyrelser 
og den slags. Som ikke er der på trods, men på grund af. Som er liv-
givende og livebetingende for det etablerede kunst- og kulturliv, men 
som ofte leger med “de store”. Kulturmødet Mors har i år stor opmærk-
somhed på hele dette område i flere samtaler. Og under overskriften 
KulturDanmark har vi bundet en buket af, hvad der rører sig lige nu.

Ord er – stadig – bibliotekets metiér, og i Æblehaven stiller lokale biblioteker som 
sædvanligt an med et spændende program med overskrifter som Drømmer du om 
at blive forfatter?, Mit bibliotek – min scene (om nye formidlingsformer), Møde 
detektivparret Roger og Åge (krimi for de 8-12 årige), rekordforsøg med verdens 
længste tegning og Sprogfitness – leg med ord og krop. Hør også Vibekes Rønsbo 
tale om brevstemmer.
Bibliotekerne har også taget initiativ til at der skrives en sms-novelle. Man kan 
deltage på www.smspress.dk, og novellen præsenteres naturligvis på Kulturmødet.
På Morsø Gymnasium har eleverne arbejdet med skuespilleren og forfatteren 
Hassan Preisler om at dramatisere dele af hans roman “Brun mands byrde”.  
De viser resultatet i en musikteaterforestilling. Også gymnasiet er inde i billedet 
med Litteraturværket. Det er 2i, der har arbejdet med litteratur på en ny måde  
og nu på Kulturmødet “leverer” deres idéer og erfaringer.
Bredden kan opleves, når Brønderslev Forfatterskole præsenterer poetry slam, 
og Aakjærselskabet stiller op med foredrag og oplæsning naturligvis med 
Jeppe Aakjær i centrum. 
Grundtvigsk Forum præsenterer det talte ord – og lidt sang. Michael Bøss om 
Det demente samfund, og Ole Kobbelgaard står for en morgensang.

Legeskibet er et ambitiøst projekt, skabt af Lauritzen Fonden og Gerlev Idræts-
højskole. Formålet er at “inspirere til en forandring af Danmarks blå byrum gennem 
leg og bevægelsesglæde”. Siden Legeskibet lagde ud fra København i maj har det 
haft tusindevis af skoleelever og besøgende i havne rundt om i Danmark. Lege-
skibet lægger til ved Kulturmødet – i Nykøbing Havn. Kom og leg.

Bare et liv er en kabaret om livets spil med følelser set fra to modne kvinders 
synspunkt – den ene med et hverdagsliv på Amager midt i storbyen, den anden i 
Lemvig i “udkant”-Danmark. Det er Bente Søborg Bahnsen og Susan Munkgaard, 
der har skabt kabaret’en og har de to roller.
DUBAL, Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening arbejder med artisteri, 
cirkus og kreative aktiviteter. Igen i år præsenteres de uforlignelige Salling Cirkus 
Kids også kendt som Cirkusfabrikken. Klap af dem på Kulturpladsen!
For øjet – og kroppen – arrangerer Filmtalent Nord stuntworkshop for de 15-25 årige 
og måske en nylavet film ... 
Rumænske Magdalena Mironet har været ballerina i Opera Nationala Romana Iasi
i over 10 år. Hun har danset på adskillige anerkendte scener rundt omkring i Europa.

Med ord SMS-novelle, poetryslam – og Aakjær 

 På scenen Kabaret, cirkus, stunt

 Mest for børn og unge Legeskib
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På Kirketorvet er der over de tre dage en helt “festival i festivalen”, når solister 
og grupper spiller op. Kom og lyt til Philip Grandjean, Martin Keller, Vivid Lines, 
Bjarke Kirk & Kujonerne, Amanda Drew, Emile Grange, Line Gade, Turqouise Sun,
Oddhead From the Eighties og Daniel Zielke og Suzuki-skolen.
I Nykøbing Kirke fejres fødselaren Carl Nielsen ved en fin koncert med sopranen 
Lise Bech Bendix, violinisten Thea Jørgensen, Suzuki-skolen og Sct. Clemens kor. 
Royal Garden Jazzband er et velrenomméret jazzband, der, som de siger har 
spillet for Dronningen tre gange og hundredvis af gange for hendes undersåtter. 
Det er ét af landets ældste jazzorkestre (dannet i 1956) og de spiller med den 
sædvanlige swingende glæde, der præger den traditionelle jazz. Lyt til dem på 
Kulturmødets forskellige scener.
Og så er de nordjyske kulturskoler i spil så at sige. Navne som Horne Skoleband, 
Vendsyssel Marimba Steelband, Lydkanten, Himmelstrygerne og elever fra 
Aalborg Talentakakademi giver prøver på deres kunnen. 
Prøv DR’s radiotelefoner med arkivklip fra 40’erne og frem til nutiden og giv os 
3 ord på det tilhørende postkort; så kan du vinde en præmie.
Eller fordyb dig i DR’s gamle kulturarvsradioer, hvor hver frekvens, du stiller ind 
på, repræsenterer et årti.

Slå ørene ud og tag tonerne ind!

KulturDanmark

Molly Haslunds interaktive kunstværk Gynger besøger Kulturmødet. Det drejer 
sig om et enormt gyngestativ, hvor 8 kan gynge på én gang – men de skal gøre 
det i samarbejde, ellers går det galt. Molly Haslund arbejder i krydsfeltet mellem 
performance, skulptur og installation. Kom og gyng på Kulturpladsen.
Eller oplev 17-årige Frederik RIS når han laver grafitti på en bil og på en mur. 
Frederik har fået lov!
Se vinderen af fotokonkurrencen om arkitektur på Mors. Dommerkomiteen 
består af fotograf Kirsten Klein og leder af Arkitektforeningens lokalafdeling, 
Tyge Dahl.
Pixlart viser fotokunst i verdensklasse i deres mobile udstillingscontainere på 
Kulturpladsen og Land-shape viser en kunstinstallation i form af en søjle, hvor 
første del er skabt af Kevin Reynaert. Søjlen er et værk, der skal udvikles løbende 
som et vartegn for Land-shape. Værket skal flyttes rundt til de øvrige nordjyske 
kommuner efterfølgende – og også her tilføjes nye kunstneriske elementer. 
Morsø Ulandsforening viser kunsthåndværk fra Tanzania og arrangerer danse- 
og sangforestilling på Kulturvejen udviklet af tanzanianske instruktører.
Rejs til Nykøbing og Mors’ fortid med Morslands Historiske Museum. Besøg 
Dansk Støberimuseum og bliv klog på én af byens største virksomheder – eller 
se de mange fotostater rundt om i Nykøbing.
Børnene indbydes til workshops med den mexikanske, herboende billedkunstner 
Rey Morales workshop eller et stort anlagt projekt, realiseret af Kunsthal Nord.
Nåja, og så parkerer Arkitektforeningen Vestjylland en gul campingvogn på 
KulturVejen. Hvad den byder på, afsløres på Kulturmødet.

Find meget mere om KulturDanmark når du 
kommer til Nykøbing Mors. Det er et viltert 
område, som udvikler sig hele tiden!

 For øret Nielsen og New Orleans 

 For øjet Gynger og grafitti 
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KulturFjorden er et kreativt og rekreativt område skabt af og til børn 
og unge; men voksne er meget velkomne. KulturFjorden præsente-
redes første gang på Kulturmødet Mors 2014 og emmede af liv og 
skaberglæde nærmest døgnet rundt. De unge viste en imponerende 
kreativitet på alle områder og mangen seriøs samtale og impone-
rende kunstneriske oplevelser udspandt sig her. Der er ingen tvivl 
om, at kreativiteten bliver lige så stor i 2015 – mindst, for de planer, 
de unge har lagt frem, kan næsten tage pusten fra én. Her et udpluk 
af de mange aktiviteter.

FRONTLØBERNE PRÆSENTERER

RECENS PAPER                                                            – er et analogt kulturmagasin, som er i konstant 
opgør med stereotyper og de etablerede kønsrollemønstre. På Kulturmødet 
etableres et kontor/en workshop, hvor vi vil arbejde på udformningen af et 
specialnummer af Recens Paper. Det vil være færdigt lørdag, hvor vi holder åbent 
releaseparty.

                                                                                                   – Vi afholder en workshop, 
hvor vi skal skabe fire store værker i perler ud fra temaerne: Jord, ild, luft og vand, 
inspireret af vores omgivelser på UngeCampen.

                                                                   – Kulturjægerne fra Viborg afholder zine work-
shop, hvor alle kan bidrage med tanker/tegninger/digte/tryk til UngeCampens zine.

PERLEPLADESYNDIKATET

ZINE WORKSHOP

                                                           – en kreativ workshop, hvor vi arbejder med strik, 
hækling, tryk og broderi. Det hele bliver løbende sat sammen til et stort samlet 
tæppe, der skal koble de to hovedpladser sammen via KulturVejen.

KULTURLØBER

                                                                                                – Bureau Detours holder åben 
byggeworkshop under hele Kulturmødet. Der er fri leg og kun fantasien sætter 
grænser! Bureau DeTours har som sidst bygget Fjordområde, bl.a. med europaller.

ÅBEN BYGGEWORKSHOP

                                                                               – Kulturjægerne fra Viborg indbyder til 
et hyggeligt spil og en god samtale i loungen.
BRÆTSPILSLOUNGE

                                                                                                              – I samarbejde med 
Herning Biblioteker opstilles et kæmpe lærred, hvor deltagere kan sætte deres tag, 
komme med tanker til Kulturmødet, doodle og bidrage med deres kunstværk.

GRAFFITI/MALE/TAG CLOUD

                                                                                              – Oplev også det specielle 
“Lydløse Diskotek”, hvor publikum forkæles med høretelefoner og DJ.
DET LYDLØSE DISKOTEK
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  KulturFjorden

TEATERPILOTERNE FRA DET 
KONGELIGE TEATER DIVERTERER
MED:

FLYD TIL LYD                                                – lyttelounge hvor det primært er ungegenererede kultur-
projekter der kører, ung dramatik, poesi, musik og alle krydsfelter imellem disse.

– en kulisse med en masse parykker, make up, hatte, kostumer etc. På en seddel 
står der, at typen der går i teater er forsvundet, og at vi skal bruge netop DIN hjælp 
til at finde den igen.

WANTED – TYPEN DER GÅR I TEATER

                                                                                                    – Baldrian Sector beder 
om din mail og søger for, at du kommer gratis i teatret den første gang, med en 
fremmed ven i hånden og en rejseguide.

TAKE ME TO THE THEATER

                                                                    – En kort sanseforestilling, der tager dig 
tilbage til din barndom og skaber et møde med et vildt fremmed menneske.  
KÆRE BARNDOM

                                                                                                                             – Vi sætter 
tankerne i gang med en 1-time lang forberedende workshop, hvor man kommer 
op af stolene og ind i den kreative kamp. Man vil fysisk blive flyttet med teater-
øvelser og idémæssigt udfordret til selv at skulle skabe. Tiltaget leder op til 
ungdomstopmødet lørdag kl. 11-13 ved Kulturfjorden.

UNG TIL UNG DEBAT WORKSHOP

                                                               – til “generationsmødet” mødes vi på tværs af 
alder for at finde det, der gør os ens og forskellige, når det gælder kultur. Selvom 
min farmor var til opera, og jeg var til koncert på festival, var hun der med sin 
mand, og jeg der med mit flirt og det var deres selskab, som gjorde netop den 
oplevelse speciel. Måske tager vi ikke til de samme kulturelle begivenheder, 
men det betyder ikke, vi ikke kan mødes om kulturen.

SAMTALESALON

                                                                     – kan du møde en halv snes unge, 
upcoming bands: Emma Acs, LISS, IRAH, Palace Winter, The Shrines og 
Ulvetimen.

PÅ FJORDSCENEN
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Kunsten Instruktion og manuskript: Emma Nordahl 

Lockout Instruktion: Jonas Villadsen. Manuskript: Jonas Villadsen, Sune Saabye 
Pedersen. Medvirkende: Frank Mothe, Carina Hollænder, Mimmo E. Fischetti, 
Sara Mary Fischetti

Bag om kameraet på Tale er sølv. Instruktion: Jonas Villadsen. 
Manuskript: Ida Zacho Søndergaard. Medvirkende: Freja Silke Højberg Stenbæk, 
Jonas Sjödin, Kenneth Mutka

Bag om kameraet på The Other Side. At lave en film der foregår på en båd er en 
kæmpe udfordring for både skuespillere, fotograf, og alle de andre på settet. 
I Bag om kameraet på The Other side får vi et indblik i de udfordringer, som film-
holdet havde i forbindelse med produktionen. 

Ved siden af vejen Instruktion: Daniel Thomas Stroh. Manuskript: Daniel Thomas 
Stroh og Emanuelle Pietro Mandelli. Medvirkende: Ruben Jefsen, Villads Baden, 
Lars-Bo Andersen, Oludotan Kayode Fashakin

Geo Instruktion: Martin Baun. Manuskriptforfatter: Martin Baun. Medvirkende: 
Victor Svendsen (Gustav), Tina Frost (Mor)

Danselinjen Danseforestillingen Here’s No Time for Thinking med 30 dansere
Kunst og Design Workshop med efterfølgende performance
Forfatterlinjen Oplæsning af konceptuelle tekster og digte om demokrati
Musiklinjen Koncert med elever fra Musikalsk Grundkursus
DTA-elever viser eksempler på performance samt workshop på Rådhustorvet

DemokratiStafetten er et imponerende projekt, udviklet og arrangeret af Herning 
Bibliotekerne. Under Kulturmødet Mors står DemokratiStafetten for 15 arrange-
menter spredt ved KulturFjorden og KulturPladsen. Projektet henvender sig især 
til unge, men alle er velkomne til arrangementerne, der bl.a. rummer en Samtale-
cykel, Frisørsalon/Cut N’ Talk, præsentation af og foredrag ved ungdomsprojektet 
Vores Europa, workshop med billedkunstneren Line Frøslev, fællesspisning og 
en lang række spændende features.

Visuel Art Parade er et levende kunstværk, en pulserende organisme, der 
bevæger sig rundt i byen og opstår i nuet i mødet mellem mennesker. Det er 
VIA University Colllege der arrangerer og kunstnerne Iben Lindebjerg og 
Mads Peter Brandstrup vejleder deltagerne.

Både KulturDanmark og KulturVejen er i stadig udvikling både op til og under 
Kulturmødet Mors, så orientér dig om seneste nyt, når du kommer.

  KulturFjorden

 FilmMaskinen Frederikshavn viser kortfilm

 Dansk Talentakademi Holstebro præsenterer

Mere om film-
programmet, når 
du kommer til 
KulturFjorden



54



55      

Det sker også…

Nykøbing Mors er andet og mere end Kulturmødet 
2015. I det daglige kan Nykøbings indbyggere og 
byens mange gæster bl.a. glæde sig over…

• 60 skulpturer og udsmykninger spredt over hele 
byen og øen af kunstnere som Erik Heide, 

• Bent Skytte Rasmussen, Sigrid Lütken,  
Bent Sørensen, Hein Heinsen, Erik Warming m.fl.

• Dueholm Kloster, øens historiske museum  
bl.a. med afdelingerne Moler Museet og  
Dansk Støberimuseum

• Morsø Kunstforening, der holder til i den nye 
kunstbygning Holmen på havnen

• Det aktive egnsteater Limfjordsteatret
• Det Ottekantede Forsamlingshus
• Øens 34 kirker
• En mængde kunsthåndværkere og gallerier
• Mange andre attraktioner – og naturligvis:  

Naturen!
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Stine Bosse
formand Det Kgl. Teater og erhvervsleder

 

Mikkel Bogh
direktør Statens Museum for Kunst

Per Juul Carlsen
journalist og filmkritiker Danmarks Radio

Ole Bornedal
filminstruktur, forfatter og producer

Lone Dirckinck-Holmfeld
professor Aalborg Universitet

Poul Martin Bonde
kommunikationschef Smukfest

Lena Brostrøm Dideriksen
formand Dansk Artist Forbund

Johannes Andersen
samfundsforsker, lektor 
Aalborg Universitet

Anne Boukris
konceptudvikler m.m.  
fra 1. januar 2016 direktør 
Det Jødiske Museum Oslo

Cecilie Waagner Falkenstrøm
kunstner og fremtidsforsker

Kulturmødets Advisory Board Kulturmødet har etableret et advisory board, 
bestående af personer, der både er højt specialiserede og også er kendt for deres brede 
indsigt, evne til at se sammenhænge, skabe visioner og inspirere dansk kunst- og kultur-
liv. Med advisory board’et ønsker Kulturmødet at fastholde visionen om det højest mulige 
kunstneriske og formidlingsmæssige niveau – og ikke mindst at sikre udvikling af det, der 
er blevet kaldt “den nødvendige diskussion”. Kulturmødets advisory board har eksperter 
inden for formidling, kunst af alle arter, organisering af kulturprojekter, børn og unge, 
foreningsliv, organisationer og institutioner m.m. Advisory board’et vil være i stadig
udvikling. Kulturmødets advisory board 2015-16 består af:

John Frandsen
komponist, organist og dirigent

Per Fly
filminstruktør
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Katja Holm
formand Dansk Skuespiller Forbund

 

Christian Jensen
chefredaktør Information

Christian Have
kreativ direktør Have Kommunikation

Mille Obel Høier
proceskonsulent og forfatter

Katinka Gøtszche
gymnasielærer i drama, psykologi og dans

Hans Kiib
professor Aalborg Universitet

Clement Kjersgaard
TV-vært, skribent og foredragsholder

Elsebeth Krogh
direktør Center for Kultur og Udvikling

Rane Baadsgaard Lange
lærer Vestjyllands Højskole

Kulturmødets Advisory Board

Signe Lund Juhler
leder Frontløberne

Peter Kirk
leder teatret Asterions Hus

Malene Lundén
kunstner, forfatter og foredragsholder

Annemarie Lindstrøm
sekretariatschef Det Danske Kulturinstitut

Peter Aalbæk Jensen
direktør Zentropa
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Michael Metz Mørch
generalsekretær Det Danske Kulturinstitut

Iben Albinus Sabroe
filmanmelder, forfatter og kulturskribent

Ricco Victor
direktør Spil Dansk

Preben Melander
professor Copenhagen Business School

Christian Stadil
virksomhedsejer, investor, forfatter m.m.

 

Elsebeth Gerner Nielsen
rektor Designskolen Kolding

Gitta Malling
leder Limfjordsteatret

Helle Solvang
radiovært Danmarks Radio

Niels Righolt
direktør Center for Kunst og Interkultur

Palle Svendsen
miljøtekniker og human-økolog

Jakob Vedelsby
formand Dansk Forfatterforening

Peter Westphael
leder Randers Egnsteater

Kulturmødets Advisory Board
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Magnus Restofte
kommunikationschef Det Kgl. Teater

Per Erik Veng
presse- og kulturchef, 
ambassaderåd Berlin

Kent Martinussen
adm. direktør Dansk Arkitektur Center
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Mød dem på Kulturmødet

Linda Nørgaard 
Andersen
skoletjenesten 
Arbejdermusset

Mette Bock
MF Liberal Alliance
 

Anne Middelboe 
Christensen 
teateranmelder
 

Steen Bording 
Andersen
fm Danmarks 
Biblioteksforening

Mikkel Bogh
mag.art kunsthistorie, 
direktør Statens Museum 
for Kunst

Else Christensen-
Redzepovic
DKI-EU

 

Thomas Adelskov
borgmester Odsherred 
Kommune

Tine Smedegaard 
Andersen
direktør DR Kultur, 
Danmarks Radio

Michael Bojesen
dirigent og komponist, 
kunstnerisk leder 
Copenhagen Opera Festival 
 

Jens Ole Amstrup
musikchef Det Musiske Hus 
Frederikshavn

Jesper Beinov
kulturredaktør Berlingske

Henrik Broch-Lips
leder Kunsthal Nord

Pavel Aleksejev
forfatter (Rusland)

Ulla Astman
regionsrådsformand 
Nordjylland

Pia Bredow
teaterkonsulent DATS

 

Lene Andersen
forfatter

Ditte Maria Bjerg 
medlem Statens Kunstfond 

 

Tatiana Chemi
ph.d., lektor Aalborg 
Universitet

Alex Ahrendtsen
MF Dansk Folkepati,
kulturordfører

Sergej Arno
forfatter (Rusland)

Mogens Brag
fm Kultur- og fritidsudvalget 
Frederikshavn Kommune

Finn Andersen
DKI Rusland
 

Sven Bertelsen 
fm Fritids-, kultur- og bo-
sætningsudvalget, Hjørring 
Kommune

Anne Boukris
konceptudvikler

 
 

Geeti Amiri
kommentator

Khaled Barekeh
billedkunstner (Syrien)

Mai Due Brinch
concept development 
manager Zebra A/S
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Pernille Drost
vicedirektør 
Det Kgl. Bibliotek

Niels Frid-Nielsen
journalist DR, moderator

Peter Hanke
uddannet i musikledelse 
og musikvidenskab, leder 
Kulturledelse.dk, moderator

Mads Duedahl
cand.polit., rådmand for 
sundheds- og kulturforvalt-
ningen Aalborg Kommune
 

Martin Gade
musikskoleleder 
Holstebro Musikskole

Signe Christiani
marketing manager
Mercedes
 

Michael Eis
crowdfunder
 

Jens Galschiøt
billed- og rumkunstner

Lena Brostrøm 
Dideriksen
fm Dansk Artist Forbund

Cecilie Waagner 
Falkenstrøm
kunstner og forsker

 

Bertel Haarder
MF Venstre, Kulturminister

 

Astrid la Cour
cand.mag. æstetik og 
kultur, direktør Frederiks-
bergmuseerne

Karen Louise Erichsen
kultur- og fritidschef 
Thisted Kommune

 

Ulla Voss Gjesing
centerchef Kulturprinsen, 
moderator

Kjeld Fredens
adj. professor 
Aalborg Universitet

Eva Juel Hammerich
filmproducent 
Nepenthe Film

Steen Christiansen
Borgmester Albertslund

 

Uffe Elbæk
MF Alternativet

 

Antje Gimmler
professor 
Aalborg Universitet

 

Monna Dithmer
anmelder og redaktør 
Politiken

Jegor Fetisov
forfatter (Rusland)
 

Esben Halkier
udøvende amatør

Bente Dahl
klassisk musikuddannet, fm 
Projektstøtteudvalget for 
musik, Statens Kunstfond

Julie Exner
musik- og psykoterapeut

Minna Grooss
moderator m.m.

Mød dem på Kulturmødet

Anne-Marie Dohm
direktør Danmarks Radio

Karen Marie Demuth
sekretariatsleder Kompe-
tencecenter for Børn, Unge 
og Billedkunst



Sulafa Hijazi
filminstruktør, forfatter, 
visual artist (Syrien)

 

Kasper Kaufmann
redaktør Forlaget KLIM

Kristian Himmelstrup
forfatter

Lene Høsthaab
fm Kulturregion Fyn

 

Morten Kirkskov
forfatter, instruktør og 
skuespiller, 
skuespilchef Det kgl. Teater

 

René Holm Hansen
diplom i ledelse,
leder Dansk Talentakademi

 
 

Sophie Hjerl
videokunstner

Ebbe Høyrup
direktør Levende Musik i 
Skolen

Anders Hentze
DKI Brasilien

Simon Drewsen 
Holmberg
leder DKI Baltikum

 

Henriette Harris
journalist og forfatter

Carla Camille Hjort
artrebel

Marianne Jelved
MF Radikale Venstre

Morten Hesseldahl
forfatter, executive MBA, 
teaterchef Det Kgl. Teater

 

Nikolaj Hübbe
balletdanser, 
balletchef Det Kgl. Teater

 

Susanne Grue 
Jørgensen
kunstnerisk leder Lys over 
Lolland

 

Bo hr. Hansen
forfatter

Lene Hjort
direktør Jyske Bank

Ole Huld Jakobsen
DR Kulturpartnere

Peter Hesselbjerg
formidler og eventkoordina-
tor Herning Bibliotekerne, 
moderator

Carsten Holst
strategisk rådgiver 
Aarhus Kulturby 2017

 

Signe Lund Juhler
leder Frontløberne

Lasse Rich 
Henningsen
cand.merc.jur., 
direktør Musikkens Hus 
Aalborg

 

Katja Holm
fm Dansk Skuespiller 
Forbund
 

Anders Fogh Jensen
forfatter og ph.d.
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Mogens Jensen
MF Socialdemokraterne
kulturordfører 

Orla Hav
MF Socialdemokraterne, fm 
Folketingets kulturudvalg

Mød dem på Kulturmødet
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Mød dem på Kulturmødet

Stefan Kjerkegaard
lektor, Aarhus Universitet

 

Flemming M. 
Knudsen
fm Kulturudvalget Region 
Midtjylland

Simone Aaberg Kærn
billedkunstner og pilot

Gitta Malling
teaterleder Limfjordsteatret

Flemming Hedegaard 
Larsen 
kanalredaktør DR

Lasse Marker
journalist

Anders Laursen
musiker opr. civilingeniør, 
fm Dansk Musiker Forbund
 

Elsebeth Krogh
cand.scient kulturgeografi 
og dansk, Executive Master 
of Business Administration, 
direktør Center for Kultur og 
Udvikling

Mikael Lytken
skoleleder Løgstrup Skole

Lea Korsgaard
forfatter og stifter af Zetland

 

Hanne Lindblad
CEO Call Me

Louise Eltved 
Krogsgård
cand. mag. læring og 
forandringsprocesser, 
projektleder Brønderslev 
Forfatterskole

Gustav Lützhøft
kanalredaktør DR

Jesper Lemke
musikproducent m.m.

Ida Krøgholt
lektor i dramaturgi

Leif Lønsmann
koncerthusdirektør DR

Anette Krarup
udviklingsdirektør 
ELF Development

Steen Lindgaard 
kulturchef Viborg Kommune

Annelise Marstrand
forfatter, Statens Kunstfond

Aleksandr Melikhov
(Rusland) 

Peter Mørk
stifter og direktør 
kultuERhverv, moderator

 

Mikkel Harder 
Munck-Hansen 
direktør Nordens Hus 
Reykjavik

 

Anders Morgenthaler
forfatter og tegner

Eric Messerschmidt
DKI Kina

Michael Metz Mørch
generalsekretær 
Det Danske Kulturinstitut, 
moderator

Flemming Møller 
Mortensen
MF Socialdemokraterne

 

Morten 
Messerschmidt
MEP Dansk Folkeparti

 



64



65      

Mød dem på Kulturmødet

Sven Müller
uddannet i musikvidenskab 
og operaproduktion, 
operachef Det Kgl. Teater

 

Henrik Bo Nielsen
direktør Det Danske 
Filminstitut

 

Niels Righolt
leder Center for Kunst og 
Interkultur

 

Johannes Riis
direktør Gyldendal
 

Lars Ringhof
litterær agent 

Hassan Preisler
skuespiller, instruktør og 
forfatter, leder teater-
kompagniet danskdansk

 

Holger K. Nielsen
MF Socialistisk Folkeparti
kulturordfører

Steen Rasmussen
professor Syddansk 
Universitet

 

Lisbet Rosendal
fm Kulturregion Vadehavet
 

Jørgen Ramskov
direktør Radio 24/7

Søren Bojer Nielsen
direktør Det Obelske 
Familiefond

 

Rasmus Nordqvist
MF Alternativet, 
kulturordfører

Hanne Pedersen
The Animation Workshop

 

Christian Ottenheim
redaktionschef DR

Kaare Vedding 
Poulsen
redaktør DR

 
 

Ellen Trane Nørby
minister for børn, undervis-
ning og ligestilling

Johs. Poulsen
fm Kultur- og fritidsudvalget 
Herning Kommune

Kirsten Palmer
journalist DR, moderator

Martin Nore
billedkunstner og 
krigsveteran

 

Finn Slumstrup
forfatter 

Jørgen Smidt-Jensen
museumschef 
Museum Østjylland

 
 

Bjarne Sandborg
leder Teater Refleksion

Astrid Saalbach
forfatter og dramatiker

Hans Henrik Schwab
seniorredaktør 
People’s Press

Iben Albinus Sabroe
cand.mag. i engelsk 
filologi og æstetik & kultur, 
anmelder Politiken, kurator, 
moderator 

Boguslawa 
Sochanska
DKI Polen

 

Jonatan Spang
standupkomiker
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Mød dem på Kulturmødet

Kitte Wagner
direktør KBH+

Christina Papsø 
Weber
nationalchef Center for 
Kultur og Udvikling

Mette Sø
forfatter, bestyrelsesmed-
lem Danske skønlitterære 
Forfattere

Sara Topsøe
kunstnerisk leder 
teatret Carte Blanche

Thore Vonsek
redaktør DRK

Anne Zacho Søgaard
kunstnerisk leder Borger-
scenen Aarhus Teater
 

Kasper Tøstesen
redaktør DR3

Søren Søndergaard
MF Enhedslisten

 

Esben Valløe
musiker Reptile Youth

Anders Stegger
vært og tilrettelægger 
DR3/P3

Per Erik Veng
presse- og kulturchef, 
ambassaderåd, Berlin

Mikkel Steen-
Hansen
fm Danmarks Biblioteks-
forening

 

Rune Tonsgaard 
Sørensen
musiker, koncertmester

Rey Gaspar Morales 
Vásguez 
billedkunstner (Mexico)
 

Camilla Stockmarr
forfatter

Herdis Toft
lektor Syddansk Universitet

Mikkel Vinther
ungerådgiver 
Kulturministeriet

 

Kathrine Noes 
Sørensen
skoletjenesten Museum 
Vestsjælland

Lise Vandborg
redaktør Litteratursiden

Lars Stentoft
direktør Viborg Kommune

 

Karsten Thygesen
procesguide og 
skoleledercoach

 

Mogens Vestergaard
fm Bibliotekschef-
foreningen

 

Viggo Steincke
komponist, musiker, pro-
ducer, musikentreprenør

Trine Holm Thomsen
direktør Aarhus Teater

 

Jakob Vedelsby
fm Dansk Forfatterforening, 
kurator, moderator

 

Peter Høeg Sørensen
biblioteksleder Ringkøbing-
Skjern Kommune

Jakob Weis
dramatiker og instruktør



Mød dem på Kulturmødet

Marie Østergård
leder Borgerdialog og 
partnerskaber Dokk1

 
 

Charlotte Weitze
forfatter

Emil Wilk
musiker Reptile Youth, 
kreativ direktør og instruktør 
Barkas Studio 

Peter Westphael
direktør Randers Egnsteater

Palle Weis
kulturredaktør 
Jyllands-Posten

 

Gitte Ørskou
fm Statens Kunstfond

 

68



69      69      

Kulturmødet Optakt

Kulturmødet er ikke blot en begivenhed, der finder sted én gang 
om året. Tiden mellem kulturmøderne er mindst ligeså vigtig som 
Kulturmødets 48 timer i august. Tiden frem til næste Kultur-
mødet Mors i 2016 skal bruges på at styrke og fremme kultur-
debatten over hele landet. Kulturmødet har i 2014/15 sammen 
med lokale arrangører gennemført henved 20 Optaktsmøder 
rundt i Danmark inkl. et par i udlandet. Kulturmødet vil til efter-
året lancere et nyt optaktsinitiativ, som henover vinter og forår 
vil inspirere til, at forskellige kulturaktører rundt i hele Danmark 
vil gennemføre en række “mini-kulturmøder”. Emnerne kan 
vælges frit med både lokale og nationale temaer og udfordringer. 
Resultater af disse møder kan efter aftale indgå i næste års 
Kulturmøde. Optakt-arrangementerne er dermed din chance for 
at komme med input til debatemnerne på Kulturmødet Mors 
2016. Kulturmødet vil i øvrigt efter vurdering evt. selv gennem-
føre nogle Optaktsarrangementer, kun i sjældne tilfælde uden 
en anden samarbejdspartner.

Gør det selv!
Kulturmødet opfordrer alle enkeltpersoner og institutioner til 
at arrangere Optaktmøder. Det kan være ildsjælen, der ikke kan 
lade være, den frivillige, der gerne vil påvirke kulturlivet med 
mere og andet end sin arbejdskraft – og naturligvis biblioteker, 
skoler af alle slags, kultur- og kunstinstitutioner, politiske partier, 
kirker, offentlige forvaltninger m.m.m.

Kulturmødet hjælper gerne med et “start-kit”. 
Og også her vil vi gerne indsamle idéer og visioner, som kan blive 
vendt på Mors til august. Følg med på www.kulturmoedet.dk når 
Optaktprogrammet lanceres i løbet af efteråret.

Kulturmødet foregår i alle årets 8.760 timer – og overalt.
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Kulturmødet Mors 2015 er det tredje i rækken og udvikler 
sig fra år til år, bl.a. af de erfaringer, vi gør os og de mange 
inputs, vi får fra alle dele af landet. Det er Morsø Kommune 
og Region Nordjylland, der udgør det økonomiske og orga-
nisatoriske bagland med bidrag fra andre kulturinstitutio-
ner, kulturpersoner både udøvende og ansatte, kommuner, 
regioner, og sponsorer. Den overordnede styring er forank-
ret i Nordjylland.

Bestyrelse Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø 
Kommune (formand) · Ulla Astman, regionsrådsformand, 
Region Nordjylland · Lauge Larsen, formand for under-
visnings- og kulturudvalget, Morsø Kommune · Otto Kjær 
Larsen, formand for Udvalg for Vækst, Innovation og 
Kompetencer, Region Nordjylland · Jørgen Pontoppidan, 
formand for kultur- og fritidsudvalget, Mariagerfjord 
Kommune · Mads Duedahl, rådmand Sundhed- og Kultur, 
Aalborg Kommune · Niels Jørgen Pedersen, formand for 
arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, Thisted Kommune · 
Nanna Skovrup, kontorchef, regional udvikling, Region 
Nordjylland · Peder Hanghøj, chef for børn og undervisning, 
Morsø Kommune · Jørgen Basballe, direktør for teknik 
og erhverv, Mariagerfjord Kommune · Karen Louise Erichsen, 
kultur- og fritidschef, Thisted Kommune · Lis Rom Andersen, 
chef for kultur, landdistrikter og fritid, Aalborg Kommune 

Styregruppe Nanna Skovrup, kontorchef, regional ud-
vikling, Region Nordjylland · Peder Hanghøj, chef for børn 
og undervisning, Morsø Kommune · Niels Otto Degn, chef-
konsulent, Morsø Kommune · Claus Svenstrup, special-
konsulent, Region Nordjylland

Daglig ledelse    

                                   

En række medarbejdere i kommune og region har med-
virket ved tilrettelæggelsen, herunder Rasmus Andreasen, 
kommunikation · Solvej Boltz, logistik · Birgitte Kring Frede-
riksen, logistik · Anne Marie Heide Hviid, kommunikation · 
Simon Cens Jensen, Oplevelse · Anders Steensgaard Jensen, 
logistik · Bertil Nydal, frivillige · Laila Rasmussen, Samtale · 
Line Viiernfeldt Pedersen, Oplevelse

Kommunikations- og indholdsrådgiver 
Have Kommunikation

Bag Kulturmødet Praktisk information

Kulturmødet Mors 2015 afholdes på KulturPladsen, 
Gasværksvej 60, ved KulturFjorden langs Jernbanevej, 
på KulturVejen, KulturTorvet og pladser og kultur-
institutioner rundt omkring i Nykøbing.

Information findes ved KulturPladsen

Åbningstider 
Torsdag 20. august kl. 11.30-21
Fredag 21. august kl. 8-21
Lørdag 22. august kl. 8-14

Kulturmødet er gratis og åbent for alle.

Mad og drikke
På KulturPladsen, ved KulturFjorden og på KulturTorvet 
er der mulighed for at købe lette måltider, øl og vand, 
the og kaffe m.m. I informationen på KulturPladsen og på 
Turistbureauet kan du få en guide til lokale restauranter. 

Morsø Turistbureau
Havnen 4
7900 Nykøbing M
Telefon 97 72 04 88
Læs mere på www.visitmors.dk

Åbningstider under Kulturmødet 
Torsdag 20. august kl. 8.30-20
Fredag 21. august kl. 8.30-17
Lørdag 22. august kl. 8.30-14

Transport til og fra Kulturmødet
Afstande til Nykøbing Mors i bil
Karup Lufthavn: ca. 1 time 
Aalborg Lufthavn: ca. 1 time 45 min.
Tirstrup Lufthavn: ca. 2 timer 15 min. 

Se også vores pakkerejser på www.kulturmoedet.dk 
Bus + overnatning – tur/retur fra København, Odense 
og Vejle.

Parkeringspladser
P-pladser er markeret på kortet side 72-73.

Bybus og udlejning af el-cykler i Nykøbing Mors

Det er gratis at køre med bus på hele Mors. 
Se køreplanen på www.nordjyllandstrafikselskab.dk, 
eller henvend dig i informationen eller på Turistbureauet. 
På turistbureauet kan du også leje en el-cykel. 

Kulturmødet Mors planlægges at vende tilbage i 2016,
25.-27. august. Men Kulturmødet finder sted altid og overalt 
– som olympiaden mellem de olympiske lege. 

Kig ind på hjemmesiden og se, hvordan du kan deltage.

Niels Otto Degn 
Chefkonsulent
Morsø Kommune

Claus Svenstrup
Specialkonsulent
Region Nordjylland

Evanthore Vestergaard 
Journalist og komponist

Kunstnerisk 
konsulent

www.kulturmoedet.dk
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Sponsorer og samarbejdspartnere for Kulturmødet Mors 2015

Arrangører

Sponsorer

Samarbejdspartnere

Berlingske · Bio Mors · Danmarks Biblioteksforening · Danmarks Radio · 
Dansk Talentakademi · Grøn Mors · Limfjordsteatret · Morsø Folkebibliotek · 
Morsø Forsyning · Morsø Handelsstandsforening · Morsø Kunstforening · 
Nordjyske Medier · Thisted Bryghus · Thy-Mors Energi · Visit Mors · 
Vraa Højskole · Aarhus 2017 
   

sponsor af rytmisk musik
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Følg Kulturmødet på de 
sociale medier

Alle er velkomne til at blande sig i debatten på 
Kulturmødet. Ved at følge Kulturmødet på facebook 
og twitter kan du løbende følge med i debatten. 
Skriv i kommentarfeltet på facebook eller brug 
#kmdk for selv at kommentere eller stille 
spørgsmål direkte ind i salen, mens debatten 
finder sted. 

Har du set noget vildt, mødt nogle spændende 
mennesker eller haft en særligt smuk oplevelse? 
Brug også #kmdk til at dele og kommentere 
dine oplevelser på Kulturmødet. 

På facebook og twitter annonceres også udvalgte 
arrangementer og eventuelle ændringer i programmet. 

www.kulturmoedet.dk
På hjemmesiden finder du bl.a. 
time for time programmet.

#kmdk
www.kulturmoedet.dk
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