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1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og 
Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centercheferne foretaget 
budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. 
Her er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 
gennemregnet.
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 
udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der lavet en 
redegørelse, som omfatter de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til 
væsentlige afvigelser eller områder af stor betydning for kommunens samlede 
økonomi.
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er på 207,2 mio. kr. og det forventede 
regnskabsresultat pr. 31. august er et overskud på 1,7 mio. kr. på udvalgets 
driftsramme, og et overskud på 1,7 mio.kr. på anlægsrammen.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget
 

1.    tager budgetrevisionens konklusioner til efterretning
2.    sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og byråd

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Indstillingen godkendes.
 
Bilag
KFU - budgetopfølgning pr. 31.8.2015 (dok.nr.143026/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24271
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU/ØU/BR
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2. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur og 
Fritidscenter 

Sagsfremstilling
Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det 
besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet 
økonomisk tilsyn. Det skærpede økonomiske tilsyn indebærer en udvidet 
oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle 
økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges 
med 3 måneders intervaller.
 
De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC’s 
likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om 
budgetforudsætningerne overholdes.
 
I afrapporteringen pr. 30. juni 2015 ses et underskud for 2. kvartal på 154.425 kr. 
mod et budgetteret underskud på 55.000 kr., hvilket er 99.425 kr. dårligere end 
forudsat, men samtidig 130.597 kr. bedre end samme periode i 2014. Resultatet for 
2. kvartal følger efter et ligeledes negativt resultat i 1. kvartal, og det samlede 
halvårsresultat for SKFC er dermed 211.749 under budget i 2015.    
 
For det samlede regnskabsår 2015 forventer SKFC uændret et overskud på 3.000 
kr., hvilket begrundes i en øget omsætning (lejrskoler, træningslejre og andre 
arrangementer) i 2. halvår af 2015. 
  
I forhold til likviditeten er den 113.000 kr. bedre pr. 30. juni 2015 end budgetteret. 
Kassekreditten var pr. 30. juni 2015 på ca. 58.000 kr., hvilket er 113.000 bedre end 
budgetteret. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalget tager SKFCs 
økonomiske afrapportering til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Taget til efterretning
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/541
 Forvaltning: CØP
 Sbh: sskr
 Besl. komp: KFU
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3. Brøndums Legat, 2. uddeling 2015

Sagsfremstilling
Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for 
Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned. 

Den kulturelle del af legatet administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen 
Kommunes kulturelle udvikling.
 
Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde 
budget og tidsplan for dets gennemførelse.
  
Der er indkommet én ansøgning til legatet:

1. Turisthus Nord søger på vegne af projektleder Anne Madirazza om 10.000 
kr. til ”Den Levende Julekalender” i Skagen. 

Økonomiske konsekvenser
Der er 27.500 kr. til uddeling i Brøndums Legat.
 
Ved første tildelingsrunde i april 2015 var der ingen ansøgninger til legatet.  
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
tager stilling til ansøgningen.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.
 
Bilag
Ansøgning_Den Levende Julekalender.pdf (dok.nr.147163/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12566
 Forvaltning: BK
 Sbh: lhhs
 Besl. komp: KFU
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4. 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.
 
Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages efter udvalgets besøg i Larvik.

Indstilling
Børne-, og kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og 
Fritidsudvalget drøfter oplægget.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Drøftet. Administrationen iværksætter et arbejde for at få udarbejdet et forslag til en 
konkret køreplan for projektet.

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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5. LAND SHAPE - land art kunstværk til Frederikshavn 
Kommune?

Sagsfremstilling
KulturKANtens politiske styregruppe har valgt, at Land Art er omdrejningspunkt for 
fyrtårnsindsatsen i kulturaftalen. Indsatsen har fået titlen: LAND SHAPE, Land Art 
North Denmark.
Land Art er betegnelsen for en kunstretning, der befinder sig et sted mellem 
skulptur og landskabsarkitektur og udøves ude i landskabet og naturområder. 
Kunstarten har eksisteret i USA og England siden 1960erne og 70erne, mens der i 
Danmark - trods det at der findes Land Art kunstværker bl.a. i Hjallerup - ikke er 
nogen egentlig Land Art tradition. Med LAND SHAPE projektet forsøges at skabe 
opmærksomhed på kunstarten – og skabe et regionalt udviklingsspor i Nordjylland.
 
LAND SHAPE består af festivaller og Land Art kunstværker placeret ude i de 
nordjyske kommuner. Pilotfestivalen blev afholdt i Hanstholm i juni 2015, hvor 
publikum fik mulighed for at møde og se Land Art. Den politiske styregruppe bag 
kulturKANten har besluttet, at næste års festival afholdes ved Blokhus. 
 
Der er udvalgt 10 Land Art kunstnere, som med hver deres kunstværk placeret i de 
nordjyske kommuner skal synliggøre kunstarten og dens særkende. Frederikshavn 
Kommune får et kunstværk, der er en installation i forbindelse med et udsigtspunkt. 
Værket beskæftiger sig med nutidens tendens at opleve verden gennem billeder. 
Der arbejdes på en løsning om etablering af kunstværket omkring Grenen. 
 
Beskrivelse og illustration af værket kan ses af bilagsmateriale. 
 
Der er oprettet et sekretariat for LAND SHAPE, der varetager opgaver i relation til 
indsatsens fremdrift herunder festivalplanlægning, formidling, aktiviteter, etablering 
af kunstværker, fundraising mv. 
 
Sekretariatet er for nuværende i gang med at indhente fondsmidler til etablering af 
kunstværkerne ude i kommunerne. I august 2015 meddelte sekretariatet til de 
kommunale kulturkonsulenter, at der af tidsmæssige årsager ikke bliver indhentet 
de nødvendige økonomiske ressourcer. Sekretariatet har derfor bedt 
kulturkonsulenterne om hjælp til fundraising lokalt ude i kommunerne.
 
Anlægsmidler til produktion/ etablering:
I Frederikshavn Kommune handler dette konkret om 32.000 kr. Udgiften vedrører 
materialeudgifter til produktion af kunstværket. 
 
Administrationen vurderer, at Frederikshavn Kommune har følgende muligheder: 
 
1. 
Frederikshavn Kommune finder de manglende midler – enten gennem fundraising 
eller i eget budget. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/12654
 Forvaltning: BK
 Sbh: mawa
 Besl. komp: KFU
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Midlerne skal hentes inden et par måneder, da kunstnerne har en produktionstid på 
10 måneder, og hvis kunstværket skal være færdigt til sommeren 2016, skal de 
snart gå i gang. 
 
2.
Frederikshavn Kommune finder ikke de manglende midler. 
Dette betyder, at Frederikshavn Kommune hopper af denne del af projektet, dvs. at 
kommunen ikke får et kunstværk til kommunen og derved ikke kan indgå et 
tværkommunalt samarbejde om land art kunst i relation til turisme og formidling. 
Sekretariatet er klar over denne konsekvens og har selv italesat den.
 
Driftsmidler til vedligehold:
De 32.000 kr. er til selve etableringen. Derudover skal findes midler til drift/ 
vedligehold af kunstværket, når det er sat op. Midler til drift ligger udenfor 
kulturkantens budget, hvorfor Frederikshavn Kommune skal finde dem i eget 
budget. Drift/ vedligehold er vurderet til under 4.000 kr. om året. 
Vedligeholdelsesplan, kontrakt omkring ejerskab og hvor længe værket skal stå i 
Frederikshavn Kommune vil også blive udarbejdet. 

Planmæssige konsekvenser
Sideløbende er administration i kontakt med myndigheder omkring tilladelser for 
opsætning af kunstværk i og omkring Grenen. Der er en positiv dialog med de 
relevante myndigheder, om end der ikke foreligger en skriftlig tilladelse hertil 
endnu. En tilladelse søges først, når den nødvendige økonomi er til stede. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
drøfter sagen og

1. tager stilling til, om kommunen vil finde de manglende midler til opstilling af 
land art kunstværket, og i så fald hvor midlerne skal findes

2. tager stilling til, hvordan drift og vedligehold af kunstværket finansieres. 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Kultur- og fritidsudvalget ønsker ikke at modtage kunstværket.

Bilag
Bilag - beskrivelse af kunstværk.pdf (dok.nr.149633/15)
Illustration af kunstværk_1.pdf (dok.nr.149635/15)
Illustration af kunstværk_2.pdf (dok.nr.149636/15)
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6. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

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 de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
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
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikken tages til 
efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Taget til efterretning.

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: KFU
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7. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for Kultur- og 
Fritidsudvalget

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets 
møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli 
måned mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Kultur- og Fritidsudvalget som 
hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.
 
Forslag til mødedatoer:

Onsdag den 13. januar 2016
Onsdag den 03. februar 2016
Onsdag den 02. marts 2016
Onsdag den 13. april 2016
Onsdag den 04. maj 2016
Onsdag den 08. juni 2016
Onsdag den 24. august 2016
Torsdag den 01. september 2016
Mandag den 03. oktober 2016
Onsdag den 02. november 2016
Onsdag den 07. december 2016

Mødestart kl. 16.00.

Kultur- og Fritidsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 
udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets 
mødekalender for 2016 fastlægges.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Besluttet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24707
 Forvaltning: BK
 Sbh: hahe
 Besl. komp: KFU
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8. Orientering til udvalget

Sagsfremstilling
 
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 Invitation til Nordisk Filmfestival
 Kulturrejsen TurRetur
 Plakatsøjlen – det videre forløb

 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Kulturrejsen_TurRetur.pdf (dok.nr.153439/15)

 Åben sag

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