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1. Frederikshavner Ordningen

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 17. september 2014 at opsige 
Frederikshavner Ordningen samt kutyme om et ”omstillings år” pr. 30. september 
2014.
 
Frederikshavner Ordningen er dermed opsagt pr. 1. januar 2015 i forhold til 
gældende regelsæt.
 
Kultur- og Fritidsudvalget beslutninger vedrørende retning for ny Frederikshavner 
Ordning samt det på den baggrund administrativt udarbejdede forslag til ny 
Frederikshavner Ordning fremsendes hurtigst muligt efter Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde d. 11 marts. 2015.
 
På Folkeoplysningsudvalgets møde drøftes det fremsendte materiale.
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og 
kommenterer det eftersendte forslag til ny Frederikshavner Ordning.
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Folkeoplysningsudvalget fremsender drøftet og kommenteret forslag til Kultur –og 
Fritidsudvalget.
 
 

Bilag
FOU´s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts 2015 (dok.nr.50256/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22019
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: Frederikshavn Byråd
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2. Principielle retningslinjer for anvendelse af skolerne i 
ferieperioder 

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har i gennem en længere periode modtaget henvendelser 
fra forskellige foreninger som gerne vil benytte kommunale lokaler/haller i skolernes 
ferieperioder. 
  
Skolernes faciliteter er som udgangspunkt lukkede når skolerne er lukkede. Der er 
dog åbnet for skolerne i forbindelse med foreningernes afholdelse af større cupper, 
arrangementer og events i ferieperioder. Åbningen koordineres i disse tilfælde med 
Ejendomscentret, der forudsættes som udgangspunkt de samme tidsfrister som 
tidligere indgået mellem Ejendomscentret og Center for Kultur- og Fritid. 
 
 
I forbindelse med ansøgninger om generel eller enkeltstående brug af kommunale 
lokaler/haller i skolernes ferieperioder, har Center for Kultur- og Fritid afvist disse 
anmodninger, da Folkeoplysningsvalget i samarbejde med Ejendomscenteret 
tidligere har besluttet, at der ikke er muligt at afholde foreningsaktiviteter i skolernes 
ferieperioder grundet utilstrækkelig bemanding på skolerne. 
 
Center for Kultur og Fritid og Ejendomscentret er dog nu kommet frem til, at det kan 
være muligt at åbne skolefaciliteter i skolernes lukkeperioder ved særlige 
lejligheder. Det betyder, at det for foreninger, der har et pludseligt opstået behov for 
brug af en skolefacilitet til ganske særlige formål som fx deltagelse i landsstævner, 
store turneringer, eller som vært for et væsentligt arrangement, kan blive muligt at 
ansøge om at få en skolefacilitet åbnet. De to centre vurderer herefter om der er 
mulighed for at åbne skolefaciliteten på baggrund af vedligeholdelse behov, 
reparationer, bemand o.l. Vurderes dette muligt kan åbningen ske forudsat at 
foreningerne selv afholder den samlede udgift ved den ekstraordinære åbning.
 
Priserne for foreningerne er for lån af skolefacilitet pr. åbningsdag anslået til:
 
El, vand og varme:                                                        = ca.145 kr. (anslås 2 kr. pr. 
per. pr. dag)
Vagt / Indgang:                                                             = alarmen slås fra/timeløn til 
vagt
Let rengøring:                                                               = 1 time a 225 kr. 
Overnatning pr. person                                                  = 15 kr. 
 
Priserne er variable og oplyses til foreningen i hvert enkelt tilfælde.
 
Folkeoplysningsudvalget har i 2014 behandlet sådanne ansøgninger og godkendt 
disse, når det har været praktisk muligt at gennemføre åbningen.
 
På denne baggrund har Folkeoplysningsudvalget bedt Center for Kultur og Fritid 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/8629
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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undersøge om åbningen af skolefaciliteter ved særlige lejligheder kan 
administreres mindre bureaukratisk, hvorfor Center for Kultur og Fritid foreslår, at 
der træffes en principbeslutning om at:
 
Skolefaciliteter kan åbnes for foreningsbrug under forudsætning af 

 At der er tale om en særlig begivenhed, som grundlag for åbningen
 at åbningen ikke kolliderer med Ejendomscentrets arbejde,
 at der kan findes mandskab, der har mulighed for at varetage åbningen
 at foreningen afholder den fulde udgift ved den ekstraordinære åbning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og 
tager en principiel beslutning om, at Center for Kultur & Fritid administrativt 
behandler ansøgninger om brug af kommunale lokaler i skolernes ferieperioder. 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Folkeoplysningsudvalget gør opmærksom på, at udvalget ikke har besluttet, men 
alene administreret, at der ikke har været åbnet i skolernes ferieperioder.  
 
Godkendt, dog ønsker Folkeoplysningsudvalget at afholde udgifter til rengøring, 
vagt o.l. for arrangementer afholdt i indeværende skole år.
 
Prisen for foreningerne bliver sålaedes efter gældende gebyrtakst. 
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3. Godkendelse af fornyet lejemål for foreningen Veteran 
Køretøjs Klubben Bangsbo 

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 13. juni 2013 at godkende, at 
foreningen Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo kan benytte private lokaler på 
Ellinggaard i Gærum i et tidsbegrænset lejemål på 2 år.
 
Af Center for Kultur og Fritids tilsagnsbrev til foreningen fremgår det, at de inden 1. 
maj 2015 skal fremsende en ny ansøgning såfremt foreningen ønsker at forblive i 
lejemålet efter den 2 årige periode.   
 
Center for Kultur og Fritid har den 24. februar 2015 modtaget en ansøgning fra 
Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo, hvori de anmoder om en forlængelse af deres 
nuværende lejemål på Ellinggaard.
 
Foreningen oplyser, at lokalelejen på Ellinggaard er uændret, og man derfor forsat 
kan leje den 612 m2 store hal til 4500 + moms pr. måned. Den årlige leje udgør 
67.500 kr. og der er skrevet en lejekontrakt på 5 år (3 år tilbage) med mulighed for 
forlængelse 5 år af gangen.
 
Foreningen består pr. 25. februar 2015 af 14 medlemmer, hvoraf 6 er under 25 år. 
Foreningen 
modtog 9.700 kr. i lokaletilskud i 2014. 
 
Center for Kultur og Fritid har ikke mulighed for at anvise offentlige lokaler til 
foreningen, da de har et stort behov for mange m² til opbevaring og reparation af 
foreningens gamle køretøjer.
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter om 
Veteran Køretøjs Klubben Bangsbo kan få godkendt lejemålet på Ellinggaard.
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Lejemålet godkendes for de resterende 3 år i lejekontakten.
Herefter vurderes lejemålet igen.
 
 

Bilag

 Åben sag

 Sagsnr: 15/8645
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Veteran Løretøjsklubben Bangsbo - Ansøgning lokaletilskud (dok.nr.36116/15)
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4. Orientering om driftstilskud 2014

Sagsfremstilling
Til orientering forelægges oversigt over fordeling af driftstilskud 2014 iht. 
Frederikshavner Ordningen og regelsæt for tilskud til voksenundervisning.  
  
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til 
efterretning. 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Taget til efterretning. 
 

Bilag
PDF bilag - tilskud 2014 (på baggrund af regnskab 2013) (dok.nr.36353/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/24063
 Forvaltning: BKF
 Sbh: tasv
 Besl. komp: FOU
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5. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
 
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 



Folkeoplysningsudvalget - Referat - 16. marts 2015 Side 12 af 16

 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2015
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Folkeoplysningsudvalget vil gerne præsenteres for konkrete tiltag og muligheder på 
et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde. 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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6. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2015 

Sagsfremstilling
Administrationen i CKF orienterer om følgende punkter:
  

1.     Orientering om antal foreninger som gør brug af WinKAS 
regnskabssystemer samt opfølgning på FOU"s forretningsaftale med 
WinKAS.
 

2.     Plan for afholdelse af kassererkurser 2015 for folkeoplysende 
foreninger under Frederikshavner-ordningen sammen med 
paraplyorganisationerne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Taget til efterretning. 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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7. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 
2015

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015
Intet modtaget.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2394
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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8. Eventuelt 

Sagsfremstilling
Udvalgets medlemmer orienterer på mødet:
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2015

 Information vedr. henvendelse fra Amatørteateret.

 Lån til selvejende institutioner. Henvendelsen skal rettes til 
økonomiudvalget.

 Lejeaftale vedr. crossfit SEIF – orientering ønskes på næst kommende 
møde.  

 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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