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1 (Åben) Genoptaget - Vedr. anlægsstøtte til MTB Frederikshavn
Sags ID: EMN-2014-00878

Sagsbehandler: Lotte Bruun Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
MTB Frederikshavn søgte i 2013 midler fra anlægspuljen til sammenflytning med den 

selvejende institution, Ungdomsborgen. 

Folkeoplysningsudvalget bevilligede i alt 140.000 kr. til etablering – heraf 100.000 kr. til 

kloak og tilslutningsafgift og 40.000 kr. til øvrige afgifter. 

Ifølge reglerne for anlægspuljen udbetales 25 procent af støttemidler ved projektstart, og 

75 procent ved projektafslutning under forudsætning, at tilskuddet til sammenflytningen er 

anvendt senest et år efter bevillingen.  

MTB Frederikshavn har afleveret regnskab med bilag for anlægsprojektet, og som er 

accepteret af administrationen. MTB Frederikshavn har efterfølgende sendt et bilag på en 

udgift, som ikke blev sendt med i første omgang sammen med regnskabet. 

Af de bevilligede 140.000 kr. har foreningen fået udbetalt 103.309,17 kr. til 

anlægsprojektet, hvilket betyder, at der er en rest af uforbrugte tilskudsmidler på godt 

37.000 kr. Det seneste bilag er på 32.627,10 kr.

Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte om det seneste bilag kan udbetales til MTB 

Frederikshavn på trods af, at 1-års fristen for udbetaling er overskredet.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 12. maj at genoptage sagen, samt at 

Folkeoplysningsudvalget ved Else Schaltz og Steen Jensen holder møde med 

foreningerne forud for beslutning.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

om det seneste bilag kan udbetales til MTB Frederikshavn.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 14-06-2016
Sagen genoptages. 

Forvaltningen indkalder til møde med parterne med deltagelse af 

Folkeoplysningsudvalget ved Steen Jensen og Else Schaltz. 
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Folkeoplysningsudvalget den 15. september 2016

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt møde med parterne sammen med Steen Jensen og Else 

Schaltz. Udvalget orienteres om mødet. 

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

om det seneste bilag kan udbetales til MTB Frederikshavn.

Beslutninger:
Bilaget udbetales til MTB Frederikshavn.

Fraværende: Børge Jensen.

Bilag
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2 (Åben) Orientering om belægningsgrad i kommunale lokaler
Sags ID: EMN-2016-01099

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Folkeoplysning

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Med baggrund i beslutning fra sidste møde i Folkeoplysningsudvalget præsenteres 

udvalget for oversigt med belægningsgrad i kommunale lokaler. 

Oversigten vedrører kun haller og gymnastiksale. Kulturhuse, borgerhuse, svømmehal, 

isstadion, klasse- og faglokaler er ikke inkluderet. 

Oversigten illustrerer den overordnede belægningsgrad, med forbehold for enkelte 

ændringers betydning for den samlede belægningsgrad. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Fraværende: Børge Jensen.

Bilag

 Oversigt over ledige og bookede lokaler i kommunale lokaler (1401617 
- EMN-2016-01099)
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3 (Åben) Orientering om regler for inhabilitet
Sags ID: EMN-2016-02303

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
På baggrund af løbende drøftelse i Folkeoplysningsudvalget har Center for Kultur og 

Fritid undersøgt reglerne for inhabilitet. 

Reglerne for inhabilitet er at finde i forvaltningslovens kapitel 2. 

Udgangspunktet er, at personer, som har personlig eller økonomisk interesse i en sag, 

ikke kan deltage i behandlingen eller afgørelsen af den pågældende sag. 

Dette gælder også for personer, som deltager i ledelsen af eller har en nær tilknytning til 

en forening, der har en særlig interesse i sagens udfald. 

Undtaget er personer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen til at varetage et hverv i et 

selskab eller forening, da de varetager kommunalbestyrelsens interesse i den 

pågældende forening. Der kan være undtagelser - afhængig af sagens karakter eller 

personens funktion i forbindelse med sagen – og inhabilitet vil bero på en konkret 

vurdering. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Fraværende: Børge Jensen.

Bilag



Folkeoplysningsudvalget - 15-09-2016 17:00 Side 7 af 20

4 (Åben) Anlægspuljen 2016 - nedsættelse af arbejdsgruppe
Sags ID: EMN-2016-01317

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Tilskud fra anlægspuljen ydes til forandringer og nyetablering af klub- og 

foreningsfaciliteter samt til energibesparende foranstaltninger i klub- og foreningsregi.

På baggrund af indkomne ansøgninger om anlægstilskud vælger 

Folkeoplysningsudvalget de projekter, der skal støttes indenfor udvalgets afsatte 

beløbsramme. Regelsættet for anlægspuljen er vedlagt som bilag.

Restbudget for 2016 inkl. momsandel er 537.533,42 kr.

Folkeoplysningsudvalget bedes nedsætte arbejdsgruppe til fordeling af anlægsmidler.

Center for Kultur og Fritid er blevet opmærksom på, at regelsættet for anlægspuljen kun 

sætter krav om indhentelse af tilbud ved ansøgning om sammenflytning. Tidligere praksis 

har været, at Center for Kultur og Fritid har bedt ansøger om at vedlægge tilbud uanset, 

hvad ansøgningen har drejet sig om. Udvalget bedes drøfte om regelsættet skal ændres, 

således at der til alle ansøgninger skal vedlægges minimum 2 indhentede tilbud.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget

 nedsætter arbejdsgruppe til fordeling af anlægsmidler 

 fastsætter mødetidspunkt 

 beslutter om regelsættet for anlægspuljen skal ændres

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:

 Arbejdsgruppen består af Else Schaltz, Henrik Carlsen, Karina Gajhede, Steen 
Jensen. 

 Mødetidspunkt fastsættes til 30. september klokken 9.00.

 Ændring af regelsæt genoptages efter arbejdsgruppens behandling

Fraværende: Børge Jensen. 
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Bilag

 Kopi fra anden sag - Godkendt regelsæt for anlægspuljen i 
folkeoplysnings regi (1394879 - EMN-2016-01317)
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5 (Åben) Orientering om tilskud udbetalt i 2016
Sags ID: EMN-2016-02021

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om tilskud udbetalt i 2016 på baggrund af 

regnskabsåret 2015.

Center for Kultur og Fritid orienterer mundtligt på mødet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Sagen genoptages. Udvalget beder om samlet regnskab for de seneste tre år.

Fraværende: Børge Jensen og Brian Kjær.

Bilag

 Tilskud 2016 - voksenundervisning (1413483 - EMN-2016-02021)
 Tilskud 2016 - frivillig foreningsarbejde (1413484 - EMN-2016-02021)
 Periodens forbrug 2015 - Korrigeret budget 2016 (1413481 - EMN-

2016-02021)
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6 (Åben) Orientering fra FUF om blandt andet medlemsmøder
Sags ID: EMN-2016-02358

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) besøger i løbet af 2016 otte lokalsamfund i 

Frederikshavn Kommune for at høre, hvordan det går med foreningslivet. 

FUF har indtil videre besøgt to lokalsamfund. 

Møderne har ført til, at FUF har inviteret Lokale- og Anlægsfonden til en dialog om de 

anlægsprojekter, der er i gang i kommunen. 

Repræsentanter fra FUF orienterer mundtligt til mødet af et kvarters varighed.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Fraværende: Børge Jensen og Brian Kjær.

Bilag

 Bilag fra FUF (1402331 - EMN-2016-02358)
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7 (Åben) Henvendelse fra foreninger om oprettelse af talentsportsklasser 
Sags ID: EMN-2016-00112

Sagsbehandler: Lise Jørgensen

Ansvarligt center: Frederikshavn Kommune

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
FFI Fodbold, FFI Håndbold, Frederikshavn Ishockey klub og Frederikshavn Blackhawks
har rettet henvendelse til Folkeoplysningsudvalget med et ønske om økonomisk støtte til 
at oprette talentsportsklasser for elever i folkeskolens 7., 8. og 9. klasse fra skoleåret 
2017/2018. 

Klubberne ønsker at bidrage positivt ved bl.a. at stille idrætsudstyr til rådighed for 
idrætsudøverne, men de har ikke selv de økonomiske midler til at dække udgifterne til 
talentsportsklasserne, hvorfor de søger Folkeoplysningsudvalget om midler til etablering 
af talentsportsklasser.

Formål

Formålet med talentsportsklasserne er at:

 Etablere et stærkere samarbejde mellem skole og foreningsliv
 Skabe bedst mulige forudsætninger for unge idrætsudøvere i Frederikshavn 

Kommune
 Medvirke til at skabe et stærkt trænernetværk i Frederikshavn Kommune
 Tilføre foreninger i Frederikshavn Kommune ressourcer, som sikrer foreningerne 

fortsat mulighed for at udvikle sig 

Målgruppen

Målgruppen for talentsportsklasserne er sportsudøvere i alderen 13-16 år, der allerede nu 
har gjort sig positivt bemærket og har opnået gode resultater indenfor sin sportsgren. 
Unge som har evnen, lysten og viljen til at yde en ekstra indsats både i skolen og på 
idrætsbanen.

Folkeoplysningsudvalget gøres opmærksom på, at oprettelse af talentsportsklasser kan 
få negative konsekvenser for Nordjyllands Sportscollege, hvis eleverne kommer fra 
Sportscollege nuværende elevgrundlag. Et samarbejde med Sportscollege vil være 
relevant i de sammenhænge, hvor det vil bidrage positivt for både sportscollege og 
talentsportsklasser. 

Eleverne i talentsportsklasserne modtager ordinær skoleundervisning. Skolegangen vil 
være i skoledistrikt øst, hvor der i udgangspunktet er den bredeste adgang til 
idrætsfaciliteter i nærheden af skolen. Idrætsundervisning samt den understøttende 
undervisning i skolen benyttes til træning i elevernes sportsgren. 

Der bliver idrætsspecifik træning to gange om ugen a to lektioner og en fælles træning a 
to lektioner, hvor fokus vil være på tværidrætslige aspekter (smidighed, fysisk træning 
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etc.). Træningen varetages af lærere og kvalificerede eksterne trænere. Træningen 
foregår i haller og andre relevante omgivelser.

Koordineringen af lokaliteter, samarbejde mellem sportsklubber og skole samt aftaler 
med eksterne trænere varetages af en sportskoordinator, således at alle aftaler 
overholdes, og der skabes samarbejde på tværs, så eleverne oplever sammenhæng 
mellem skolegang og sport. Med koordinatorens tætte tilknytning til foreningslivet og 
skolen vil der også være mulighed for, at koordinatoren kan bidrage til en bredere generel 
koordinering mellem skole og foreningsliv.

Eleverne søger om at komme i talentsportsklasse og inviteres efterfølgende til 
optagelsesdag, hvor de vurderes af kvalificerede eksterne bedømmere. Samtidig 
afholdes en samtale mellem eleven, forældre og skole for at drøfte skolegangen. En 
samlet bedømmelse af eleven afgør, om eleven modtager tilbud om at gå i 
talentsportsklasse. Oprettelse af antallet af talentsportsklasser afhænger alene af, hvor 
mange egnede talenter, der findes i optagelsesåret. 

Økonomi

Udgifterne til talentsportsklasserne anslås til pr. år: 

Trænerløn ved partnerskab med Ungdomsskolen 146.096
Udgifter til sportskoordinator 46 uger om året 229.908
Optagelsesdag 50.000
Facilitetsleje ved maksimal brug af kommunale lokaler 32.080
Sparede lærerlønninger -225.000

I alt 233.084

Ovenstående budget er vejledende, da visse udgifter i høj grad er variable. Især 
udgifterne til optagelse og facilitetsleje er variable, da de afhænger af antallet af optaget 
elever, og hvilken type af faciliteter, eleverne har brug for. 

De fire projektpartnere søger om 233.084 kr. pr. år i en to-årig projektperiode til etablering 
af talentsportsklasserne.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at finansiere etableringen af 
talentsportsklasser som et toårigt projekt via overført anlægsmidler. 

Organisering

Team Børn og Kultur foreslår, at der etableres et samarbejde med Ungdomsskolen, da
det i Ungdomsskolen er muligt at indgå aftaler på timebasis. I Ungdomsskolen vil det 
derfor være muligt at tilkoble eksempelvis undervisere fra sportsklubber, som er ansat 
som deltidstrænere, eller ansætte øvrige kvalificerede personer på timebasis.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 
beslutter om de ønsker økonomisk at støtte etableringen af talentsportsklasser i 
Frederikshavn Kommune

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Udvalget ser positivt på ideen bag ansøgningen og ønsker at fremsende ideen til 
økonomiudvalget til drøftelse af muligheden for oprettelse af talentsportsklasser med en 
anden forankring end foreningslivet.

Steen Jensen forlod mødet, da han er inhabil i sagen.

Fraværende: Børge Jensen og Brian Kjær.

Bilag
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8 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Cheerleaders
Sags ID: EMN-2016-02402

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Cheerleaders, Jam søger Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til, at 

flytte deres træningsaktiviteter fra Multihallen i Arena Nord til Frederikshavn Firmaidræts 

Klub (FFK-centret).

Foreningen har tidligere haft til huse i FFK-centret, men har op til denne sæson søgt om 

tider i Multihallen ved Arena Nord og aulaen på Nordstjerneskolen. 

Foreningen er blevet tildelt tider til juniorholdet i Multihallen tirsdag og torsdag fra 18.00-

20.00 samt hver anden lørdag eller søndag (9.00-19.00), mens de øvrige hold har fået 

tider i aulaen på Nordstjerneskolen.  

Foreningen står imidlertid med en ny udfordring, da træneren for juniorholdet i Multihallen 

ikke kan træne som først søgt, men i stedet kan træne to timer tidligere – fra kl. 16.00-

18.00.

Multihallen er ikke ledigt i det tidsrum, og der er ikke fysisk plads til juniorholdet på 

Nordstjerneskolen. Foreningen har forsøgt at bytte tider med øvrige foreninger i 

Multihallen, men oplyser at dette ikke er lykkes. 

Foreningen søger derfor om tilladelse til – i første omgang- at flytte deres træningstider 

tirsdag og torsdage samt weekender til FFK-centret, hvor der er ledigt. 

En flytning vil samtidig betyde, at foreningen kan samle deres rekvisitter, så de ikke skal 

flytte deres gulvmåtter frem og tilbage mellem forskellige træningshaller.

Foreningen ser gerne, at de på sigt kan få tilladelse til at samle alle foreningens hold i 

FFK-Centret og dermed også samle alle deres rekvisitter (7 gulvmåtter) på ét sted frem 

for flere forskellige steder i byen. 

Jam Cheerleaders er en forening i en god udvikling, hvor de på trods af afgang af 

seniorholdet for 3 år siden, har oplevet en fordobling af antal af unge udøvere fra 3-16 år. 

Center for Kultur og Fritid har undersøgt muligheden for at flytte foreningens aktiviteter til 

et andet kommunalt lokale. Bangsbostrand hallen er ledigt i det nævnte tidsrum, men der 

ikke er tilstrækkeligt med plads til deres rekvisitter.
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Hvis foreningen får tilladelse til at flytte sine aktiviteter fra Multihallen til FFK-centret vil det 

betyde, at foreningen vil være berettiget til lokaletilskud efter gældende regler i 

tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Foreningen oplyser, at det forventede timebrug vil 2 x 2 timer pr. uge + 10 timer hver 

anden weekend. I alt ca. 9 timer pr. uge, 10 måneder om året.  

Tilskudsordningen fastsætter, at foreninger maximalt kan får 75 % af KL´s vejledende 

satser for haller (sats 2016: 257,16 kr.). 

Foreningen har oplyst, at foreningen kan leje FFK centret til 205 kr. i timen. Med 

baggrund i det oplyste timeforbrug kan foreningen maksimalt få 55.350 kr. i lokaletilskud. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

ansøgningen og beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn 

Cheerleaders, JAM i FFK-centret.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages. 

Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse af Else Schaltz, 
Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Bilag
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9 (Åben) Fritids- og idrætspolitik
Sags ID: EMN-2016-02437

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 31. august 2015 at nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skulle arbejde med et oplæg til en ny folkeoplysnings- og 

idrætspolitik. 

Arbejdsgruppen har holdt møde den 30. august 2016 og foreslår, at der udarbejdes en ny 

fritids- og idrætspolitik, der sætter retning for kommunens indsats på fritids- og 

idrætsområdet i de kommende år.

Arbejdsgruppens medlemmer orienterer udvalget om tankerne bag en fritids- og 

idrætspolitik. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget sender 

henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget med en opfordring om, at der laves en fritids- og 

idrætspolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget godkender indstillingen. Arbejdsgruppen sender henvendelse til Kultur- og 
Fritidsudvalget.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Bilag
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10 (Åben) Orientering fra Center for Kultur og Fritid - september 2016
Sags ID: EMN-2016-00221

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget orienteres om:

 Studietur

 Evaluering af winkas

 Nominering til Årets Aftenskolekommune 2016

 Kurser i folkeoplysning 

 Folketinget varsler ændring af folkeoplysningsloven

 Projekt ’Ungeliv’

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager 

punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

 Center for Kultur og Fritid sender udkast til studietur af en dags varighed
 Udvalget præsenteres for ændring af folkeoplysningsloven, når ændringen er 

vedtaget i folketinget
 Orientering om projekt ’Ungeliv’ udsættes til et senere møde

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Bilag
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11 (Åben) Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud
Sags ID: EMN-2016-02467

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

FOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kundalini Yoga Forening søger om lokaletilskud til privat lejemål. 

Foreningen er en yoga forening for børn og voksne – 3 børnehold og 1 voksenhold. 

Børneholdene har primært fokus på motorik og afslapning gennem leg. Voksenholdet 

følger mere traditionel yoga med fokus på meditation, fysisk og mentalt velvære. 

Foreningen blev godkendt som folkeoplysende frivillig forening i foråret 2016.

Foreningen har været i kontakt med Center for Kultur og Fritid omkring et egnet 

kommunalt lokale. Foreningen vil gerne benytte et lokale, der både er ledigt om 

formiddagen, hvor børneholdene undervises, og om aftenen, hvor voksenholdet mødes. 

Foreningen er blevet anvist skolelokaler, men da skolerne er i brug om formiddagen, er 

det ikke egnet. 

Foreningen er også blevet anvist lokaler udenfor Frederikshavn by, men da hovedparten 

af foreningens medlemmer bor i Frederikshavn, vurderer foreningen det 

uhensigtsmæssigt. 

Foreningen ligger vægt på at finde et lokale, hvor der er et lavt støjniveau. 

Foreningen har fundet et privat lejemål til sine aktiviteter, som foreningen søger om 

lokaletilskud til. 

Lokalelejen er pr. måned 5000 kr. plus forbrug. Foreningen oplyser, at de har aktiviteter 

27 timer om ugen året rundt. 

På baggrund af det oplyste er lokaletilskuddet beregnet til 45.000 kr. Beløbet er under 

forudsætning, at alle medlemmer er under 25 år. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget 

beslutter, om udvalget vil yde lokaletilskud til Frederikshavn Kundalini Yoga Forening.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Sagen genoptages. Udvalget går i dialog med foreningen om en løsning med deltagelse 
af Henrik Carlsen, Karina Gajhede, Steen Jensen og Center for Kultur og Fritid.

Fraværende: Børge Jensen, Brian Kjær og Mogens Brag.

Bilag
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