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1. Kommunal erklæring til ansøgning om det Musiske Hus 
som regionalt spillested 

Sagsfremstilling
Det Musiske Hus er for den fireårige periode 2013-2016 udpeget som Regionalt 
spillested og tildeleles således i denne periode et årligt tilskud fra Statens Kunstråd.
 
Det Musiske Hus har igangsat arbejdet om ansøgning til Statens Kunstråd med 
henblik på at blive udpeget som Regionalt spillested for den kommende fireårige 
periode 2017-2020. 
 
Ansøgningsfristen er den 29. februar 2016.
 
Som bilag til denne ansøgning skal der foreligge en kommunal erklæring, der som 
minimum skal indeholde følgende oplysninger.

1. Kommunens godkendelse og anbefalinger af spillestedets ansøgning om at 
være regionalt spillested i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. 

2. Kommunens erklæring om årligt tilskud til spillestedet i 2017 – 2020. 

3. Oplysninger om kommunen støtter spillestedet på anden måde f.eks. med 
lokaler. 

4. Kommunens forventninger til spillestedet som en del af det lokale og 
regionale kulturliv.  

5. Eventuelle supplerende mål fremsat af kommunen, de kommunale mål kan 
indskrives i spillestedets strategi. 

6. Erklæring om at kommunen har godkendt spillestedets vedtægter, og at 
vedtægterne opfylder kravene i Lov. Nr. 1531 af 21. december 2010 om 
økonomisk og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.  

7. Stilling, navn, adresse, telefonnummer og mail på kontaktperson i 
kommunen. 

 
Det forudsættes, at det kommunale bidrag til Det regionale Spillested fortsættes i 
en kommende bevillingsperiode på fire år.
 
Det Musiske Hus har fremsendt inspirationsmateriale til Kultur- og Fritidsudvalget 
med henblik på at kunne beskrive indholdet af den kommunale erklæring 
vedrørende punkt 4 og 5. Materialet er vedlagt som bilag. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget kan blandt andet på den baggrund beslutte, om man 
ønsker at stille yderligere eller supplerende forventninger til spillestedets virke op. 
Administrationen bemærker, at det fra Statens Kunstråd anses som en positiv 
faktor, at der er et tæt samarbejde mellem det regionale spillested og kommunale 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/6078
 Forvaltning: BKF 
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU
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forventninger til spillestedet. 

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

1. drøfter hvilke, om nogen, specifikke ønsker udvalget ønsker skal indgå i 
ansøgningsmaterialet til Statens Kunstråd vedrørende Det Musiske Hus 
som regionalt spillested

2. bemyndiger Center for Kultur- og Fritid til, på denne baggrund, at 
udarbejde en kommunal erklæring til brug for spillestedets ansøgning

3. anbefaler til Statens Kunstråd, at Det Musiske Hus’ ansøgning som 
regionalt spillested i perioden 2017 – 2020 imødekommes 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Indstillingen følges. Udvalget ønsker fokus på det tværkommunale samarbejde i 
Vendsyssel.

Fraværende: Karsten Drastrup
 
Bilag
Bilag til ansøgning om regionalt spillested 2017-2020 (dok.nr.172345/15)
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2. Kollektiv trafikplan - åbning af ”lukkede ruter” (kommunale 
kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafikplan for 
kommunen, hvori der indgår en effektivisering af det nuværende rutenet.  Den 
kollektive trafikplan skal tage højde for den nye skolestruktur og sikre, at den 
lovpligtige skolekørsel overholdes. 
 
Kommunen har pligt til at befordre folkeskoleelever, der går på distriktsskolen og 
har længere til skole end de foreskrevne afstandskriterier. Ydermere kan en elev 
være befordringsberettiget grundet trafikfarlige veje eller på grund af 
sygdom/handicap.
 
Frederikshavn Kommune har hidtil anvendt ”lukkede” skolebusruter som et 
supplement til de åbne, offentlige ruter til befordring til kommunens folkeskoler. 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2014, at andre end 
kørselsberettigede skoleelever kan benytte disse ”lukkede” skolebusruter. 
 
Kommunen må ifølge Lov om Trafikselskaber ikke opkræve betaling for benyttelsen 
af de ”lukkede” skolebusruter, som alene er planlagt i forhold til skoleeleverne, og 
befordringen på ”lukkede” skolebusruter har derfor været gratis. Det har betydet 
uens serviceniveau for kommunens borgere, idet borgerne på steder med ”lukkede” 
skolebusruter kan køre gratis med, mens man skal betale NTs takster på det åbne 
offentlige rutenet.
 
For at opnå den størst mulige samlede effektiviseringsgevinst for hele 
Frederikshavn Kommune vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde de ”lukkede” 
skolebusruter i det åbne offentlige rutenet. Samtidig vil det betyde, at vilkårene for 
borgere, der benytter bustransport, ensrettes i hele kommunen. 
 
En konsekvens ved at åbne ruterne vil være, at alle ikke-kørselsberettigede 
passagerer skal betale for at benytte bussen.  Elever, som på grund af afstand, 
sygdom eller trafikale forhold er berettiget til kørsel, visiteres som hidtil til kørsel 
uden betaling efter kommunens vedtagne serviceniveau, og der udstedes buskort 
til disse elever. 
 
Styregruppen for Kollektiv Trafikplan foreslår med afsæt i gruppens arbejde i 2014-
2015 samt NTs notater om fordele og ulemper, at man ensarter vilkårene for at 
benytte den kollektive trafik i kommunen. Styregruppen og kommunens 
Kørselskontor foreslår, at ”de lukkede skolebusruter” åbnes som del af den 
kollektive trafikplan for kommunen.
 
Fakturering for de yderligere åbne ruter håndteres fremadrettet som i dag, hvor 
Center for Teknik og Miljø fakturerer Center for Bibliotek og Borgerservice for åbne 
ruter, der benyttes til skolekørsel. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9320
 Forvaltning: CBB
 Sbh: anrv
 Besl. komp: KFU
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Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren samt Kommunaldirektøren indstiller 
forslaget om at åbne de ”lukkede” skolebusruter til Kultur- og Fritidsudvalgets samt 
Plan- og Miljøudvalgets godkendelse og til Børne- og Ungdomsudvalgets 
orientering.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Indstillingen følges.
 
Fraværende: Karsten Drastrup
 
Bilag
Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14)
Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14)
Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14)
Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14)
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3. Orientering til udvalget

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

 Kulturkanten - mulighed for projektansættelse af kunstner med økonomisk 
støtte

 Integrationsindsatsen
 Kulturalliancens årsmøde afholdes 28. januar kl. 16.00 – Hjørring er vært.

 
Indstilling
Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Karsten Drastrup.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25426
 Forvaltning: BKF
 Sbh: evao
 Besl. komp: KFU



Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 11. november 2015 Side 9 af 9

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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