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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)



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 19. august 2015 Side 16 af 18

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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