
Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 13-01-2022 15:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

Medlemmer: Peter Laigaard (C)
Kurt Kirkedal Jensen (A)
Anders Christiansen (A)
June Menne (A)
Tina Nymann (A)
Kasper Bagnkop (A)
Asger Mortensen (V)

Afbud: June Menne (A)
Asger Mortensen (V)

Stedfortrædere: Peter Sørensen (V), stedfortræder for Asger Mortensen



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 2 af 33

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

13-01-2022 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .......................................................................... 3

2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning 2022-2025.............................. 4

3 (Åben) Valg af formand.............................................................................................. 5

4 (Åben) Valg af næstformand ..................................................................................... 6

5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Kultur- og fritidsudvalget 2022..................... 7

6 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg ...................................................... 9

7 (Åben) Introduktion for Kultur- og fritidsudvalg..................................................... 10

8 (Åben) Valg af 1 medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord............................... 11

9 (Åben) Valg af 1 medlem til Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse................ 12

10 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til KulturKANtens politiske 
styregruppe................................................................................................................. 13

11 (Åben) Udpegning af 1. medlem til bestyrelsen i Den Vestdanske Filmpulje for 
2022-2024 .................................................................................................................... 15

12 (Åben) Genoptagelse - Udkast til ny Folkeoplysningspolitik............................... 16

13 (Åben) Ansøgning om energirenovering fra Bannerslund Idræts- og 
Aktivitetscenter........................................................................................................... 22

14 (Åben) Udmøntning af årlige midler til idrætspolitiske tiltag ............................... 25

15 (Åben) Orientering om tilskud fra Kulturstyrelsen til Det rejsende LGBTQ+ 
Bibliotek ...................................................................................................................... 27

16 (Åben) Orientering om projekt  Toppen af Danmark LÆSER............................... 29

17 (Åben) Orientering om valg til biblioteksforeningens repræsentantskab ........... 30

18 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget ................................................. 32

19 (Åben) Underskriftsside ........................................................................................ 33



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 3 af 33

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 
Sags ID: MOD-2021-00269

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det 

besluttet, at Kultur- og fritidsudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende medlemmer:

Peter Laigaard (C)

Kurt Kirkedal Jensen (A)

Anders Christiansen (A)

June Menne (A)

Tina Nymann (A)

Kasper Bagnkop (A)

Asger Mortensen (V)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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3 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.

Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger formand.

Beslutninger:
Peter Laigaard (A) valgt som formand.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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4 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv næstformand. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger næstformand.

Beslutninger:
Kurt Kirkedal (A) valgt som næstformand.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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5 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Kultur- og fritidsudvalget 2022
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i 

2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående 

udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget:

 Torsdag den 13. januar

 Torsdag den 03. februar

Torsdag den 10. marts

 Torsdag den 07. april

 Torsdag den 05. maj

 Torsdag den 09. juni

 Torsdag den 11. august

 Torsdag den 08. september

 Torsdag den 06. oktober

 Torsdag den 10. november

 Torsdag den 08. december

Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender mødeplanen. 

Beslutninger:
Mødeplanen godkendt.
Der blev fremsat et ændringsforslag om, at møderne starter kl. 15.30, hvilket blev 
godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag
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6 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager 

derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning 

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513844 - EMN-2021-05523)



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 10 af 33

7 (Åben) Introduktion for Kultur- og fritidsudvalg
Sags ID: EMN-2021-05523

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På baggrund af en kort administrativ præsentation af Kultur- og Fritidsudvalgets 

kompetenceområde drøfter udvalget, hvordan det gerne vil introduceres til området.

Forslag til introduktion:

 Korte faglige oplæg - udvalget får et fagligt oplæg i tilknytning til behandling af 

konkrete sager med det formål at beskrive lovgivning, praksis og økonomi, så 

udvalget kan se sagen ind i en bredere faglige sammenhæng.

 Besøgsrunde - udvalget tager på rundtur og besøger forskellige institutioner. 

 Udvalget besøger de forskellige institutioner og tilbud i løbet af første halve år i 

forbindelse med ordinære udvalgsmøder. Besøgene kan tilrettelægges ud fra 

geografi: Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby, Østervrå og Dybvad og 

aktualitet i forhold til konkrete sager.

 Træffetid: udvalget inviteret ind – der lægges et antal konkrete tidspunkter i 

kalenderen

 Temadrøftelser på udvalgte områder. Udvalget kan efter behov pege emner ud, 

hvor der ønskes en drøftelse med henblik på at afklare handlemuligheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen drøftes, herunder evt. ønsker til 

supplerende intro.

Beslutninger:
Introduktionen drøftet.

Udvalget beder administrationen komme med model for en besøgsrunde til forskellige 
institutioner og foreninger samt forberede en temadag den 28. februar 2022

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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8 (Åben) Valg af 1 medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord
Sags ID: EMN-2021-05412

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
I henhold til de godkendte vedtægters § 3. stk.1 og 2, skal Kultur- og Fritidsudvalget 

udpege ét medlem til brugerbestyrelsen for en 4 årig periode.

Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af:

• 1 medlem udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget

• 1 medlem fra Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune

• 1 medlem fra Elite Nord Frederikshavn A/S

• 3 medlemmer, som udgøres af 1 repræsentant fra hver af de største klubber inden for 

hver is sportsgren (Ishockey, Curling og Skøjtning)

• 1 medlem valgt af og blandt øvrige brugerklubber

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget udpeger 1

medlem til brugerbestyrelsen Iscenter Nord for perioden 2022-2025.

Beslutninger:
Tina Nymann (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Vedtægter for brugerbestyrelsen Iscenter Nord gældende pr. 1. august 2018 (2) (DokumentID: 6524122 -

EMN-2021-05412)
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9 (Åben) Valg af 1 medlem til Frederikshavn Teaterforenings 
bestyrelse
Sags ID: EMN-2021-05534

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bedes afklare om udvalget fortsat ønsker at udpege et 

medlem til Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse for den gældende valgperiode.

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Teaterforening § 6. stk. 3. så skal 1. 

bestyrelsesmedlem udpeges af Frederikshavn Kommunes Kultur- og fritidsudvalg. 

I forbindelse med det nye Frederikshavn Byråds konstitueringsmøde den 1. december 

2021, blev der imidlertid lagt op til en ændret praksis omkring udpegning af medlemmer til 

diverse bestyrelser på blandt andet kultur- og fritidsområdet. 

Byrådet besluttede på mødet at undlade at anvende retten til at udpege melemmer til 34 

bestyrelsesposter og i stedet henstille til, at vedtægterne i de respektive institutioner, 

fonde og foreninger ændres således, at der ikke fremover skal udpeges medlemmer til 

bestyrelserne.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke vælger at 

benytte sig af retten til at udpege et medlem til Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse 

og at udvalget henstiller til at taterforeningens vedtægter ændres, så der ikke 

fremadrettet skal vælges et medlem fra udvalget til bestyrelsen.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget

1. ikke vælger at udpege et medlem til Frederikshavn Teaterforenings 

bestyrelse.

2. meddeler Frederikshavn Teaterforenings bestyrelse, at de bedes ændre 

deres vedtægter således, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke fremover skal 

udpege et medlem.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

1. Vedtægter Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 6503737 - EMN-2021-05534)
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10 (Åben) Valg af 1 medlem og 1 suppleant til KulturKANtens 
politiske styregruppe
Sags ID: EMN-2021-01548

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
I henhold til Nordjyllands regionale kulturaftale, KulturKANten, skal Kultur- og 

Fritidsudvalget udpege 1. medlem og 1. suppleant. 

KulturKANten 2021-2024 er en 4. årig kulturaftale mellem de 11 nordjyske kommuner, 

Region Nordjylland og Kulturministeriet. 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet, at

 understøtte kommunernes engagement på kulturområdet og styrker samarbejdet

mellem kommuner og mellem kommunerne og staten

 fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og

kommunerne

 sikre bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling 

på kulturområdet

 fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og 

aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet

KulturKANtens samarbejdsorganisation er bygget op på baggrund af erfaringer fra de

tidligere kulturaftaler og består af en politisk styregruppe, der fungerer som et styrende og 

besluttende organ og en administrativ styregruppe, der har ansvaret for udvikling og 

fremdrift samt sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe.

Den politiske styregruppe består af i alt 14 medlemmer, der som udgangspunkt udgøres 

af formændene fra hver af de 11 medlemskommuners kulturudvalg samt Udvalget for 

Regional Udvikling i Region Nordjylland. 

Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med 2 personer. Hver kommune og 

Region Nordjylland udpeger endvidere en suppleant for repræsentanten i den politiske 

styregruppe.

Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at den kommende politiske styregruppe 

skal konstituere sig på ny efter en ny valgperiode.   

Kultur – og Fritidsudvalget kan læse mere om KulturKANtens puljer og indsatsområder 

på http://kulturkanten.dk/.

http://kulturkanten.dk/
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Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget

1. godkender, at formand for Kultur- og Fritidsudvalget indgår som medlem af 

KulturKANTens politiske styregruppe

2. udpeger 1 suppleant til KulturKANTens politiske styregruppe.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1 følges.
Ad 2. Kurt Kirkedal (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland (DokumentID: 6517527 - EMN-

2021-01548)
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11 (Åben) Udpegning af 1. medlem til bestyrelsen i Den Vestdanske 
Filmpulje for 2022-2024
Sags ID: EMN-2021-00582

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget bedes udpege en kommunal repræsentant, der kan indgå i 

bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje.

I henhold til vedtægterne for Den Vestdanske Filmpulje så skal der vælges en bestyrelse 

for 2. år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.

Der foreligger ikke krav om, hvem der kan udpeges og der er heller ikke automatisk 

udlovet en plads i bestyrelsen blandt medlemmerne af Den Vestdanske Filmpulje.

Det har dog været proforma da alle medlemskommuner kan få en plads i bestyrelsen 

med det nuværende antal deltagende kommuner. 

Kultur- og Fritidsudvalget har, i forbindelse med de seneste to udpegninger, har valgt at 

udnævne Brian Kjær, som Frederikshavn Kommunens repræsentant.

Center for Kultur og Borgerservice kan oplyse, at Brian Kjær gerne fortsætter, som 

udvalgets repræsentant i bestyrelse for den kommende 2. årige periode. 

Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje er vedlagt som bilag.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget udpeger en repræsentant til at

repræsentere Frederikshavn Kommune i Den Vestdanske Filmpuljes bestyrelse. 

Beslutninger:
Tina Nymann (A) valgt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Vedtægter for Den Vestdanske Filmpulje 2013 (DokumentID: 6517515 - EMN-2021-00582)
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12 (Åben) Genoptagelse - Udkast til ny Folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2021-00298

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice 

Beslutningskompetence
KFU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på møde den 17. februar 2021 at igangsætte arbejdet med en ny 

folkeoplysningspolitik, der kan træde i kraft i forbindelse med den kommende 

byrådsperiodes start. 

Folkeoplysningspolitikken udspringer af §34 i Folkeoplysningsloven og skal inden for den 

folkeoplysende virksomhed beskrive muligheden for:

 Målsætning for borgernes deltagelse 

 Samspil og sammenhæng mellem støtteberettiget virksomhed og 

selvorganisering 

 Samspil mellem folkeoplysning og øvrige politik områder 

 Bruger inddragelse 

Administrationen har gennemgået eksisterende folkeoplysningspolitik og sammenholdt 

denne med Kultur- og Fritidsudvalgets vision og lovgivning. Det har givet anledning til 

ændringer og justeringer i teksten. 

Forslaget til ny folkeoplysningspolitik er baseret på den nye vision. Den lovpligtige 

involvering af Folkeoplysningsområdets parter i udvikling af Folkeoplysningspolitikken 

sker dermed gennem den allerede gennemførte involvering i visionen samt ved et 

fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Derudover 

sendes forslag til revideret folkeoplysningspolitik i offentlig høring.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning beskrives i vedtægterne for 

Folkeoplysningsudvalget og er dermed et tillæg til en kommunale styrelsesvedtægt. 

Folkeoplysningsudvalget foreslås stadig udpeget i forbindelse med kommunalvalget og 

de efterfølgende konstitueringer.

Der er i indeværende valgperiode sket væsentlige ændringer i tilskudsordningen for 

foreningerne. Det kan derfor i forbindelse med fornyelse af folkeoplysningspolitikken og 

de tilhørende vedtægter drøftes, om der samtidigt skal ske ændringer i 

kompetencefordelingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Tidsplan: 

2. juni 2021 Kultur- og Fritidsudvalget behandler 1. 

udkast. 
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xx juni 2021 Dialogmøde med 

Folkeoplysningsudvalget.

Høringsperiode på 8 uger

1. september 2021 Kultur- og Fritidsudvalget behandler 

høringssvar og beslutter eventuelle 

ændringer.

22. september 2021 Byrådet behandler ny 

folkeoplysningspolitik 

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 2. juni.

2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i 

offentlig høring i 8 uger frem til xx august 2021.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 02-06-2021

Udvalget beslutter at sende oplæg i høring. 

Forslag til dato for dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget er mandag den 28. juni 
2021 kl. 16.30-18.00. 

Dato for høringsfrist er 12. august 2021. Perioden forlænges pga. sommerferie (10 uger).

Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup (A).

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 10. august 2021
Sagen genbehandles med forslag til ny tidsplan.

Tidsplan:
2. juni 2021                                               Kultur- og Fritidsudvalget behandler 1. 

udkast.
10. august 2021                                       Kultur- og Fritidsudvalget genbehandler 

sagen med forslag til ny tidsplan.
Høringsperiode på 5 uger

1. september 2021       
                                             

Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

29. september 2021                  Kultur- og Fritidsudvalget behandler 
høringssvar og beslutter eventuelle 
ændringer.

27. oktober 2021                Byrådet behandler ny folkeoplysningspolitik
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Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, 

1. at der afholdes dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 1. september
2021. 

2. at udkast til Folkeoplysningspolitik samt medfølgende vedtægter sendes i 
offentlig høring i 5 uger frem til 14. september 2021.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 10-08-2021

Venstre stiller følgende ændringsforslag:
Ændring af sammensætning af Folkeoplysningsudvalget, da de ønsker politikere, 
handicaporganisation og paraplyorganisationer repræsenteret i udvalget fremadrettet. 

For ændringsforslaget stemte 2 (Venstre), imod stemte 4 (Socialdemokratiet).

Udvalget godkendte indstillingen.  

Afbud fra Brian Kjær (A).

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 29. september 2021
Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. august 2021 besluttet at sende forslag til en ny 
folkeoplysnings politik i høring ved kommunens folkeoplysende foreninger og 
voksenundervisning samt hos paraplyorganisationerne, Frederikshavn Ungdoms 
Fællesråd og Idrætssamvirket. 

Der er indkommet i alt fire forskellige høringssvar.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket har sammen udarbejdet et fælles 
høringssvar, der henstiller til, at den foreslåede folkeoplysningspolitik med tilhørende 
vedtægter trækkes tilbage. Paraplyorganisationerne har givet mulighed for at foreninger 
og andre interesserede har kunnet tilkendegive deres samtykke til høringssvaret ved 
underskrift. Høringssvaret fra paraplyorganisationerne er fremsendt sammen med i alt 60 
underskrifter fordelt på 38 godkendte folkeoplysende foreninger, en paraplyorganisation 
(FUF), en forening ophørt i 2018 (Custos Vituli), en repræsentant for 
Folkeoplysningsudvalget samt en ikke folkeoplysende forening (Frelsens Hærs Børne- og 
Ungearbejde). 

Der er derudover kommet tre selvstændige høringssvar fra henholdsvis FG 90, Dance 
Studio Frederikshavn og GF 77. De tre har også underskrevet paraplyorganisationernes 
fælles høringssvar.

Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler den fremlagte 
Folkeoplysningspolitik til Byrådets godkendelse.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 29-09-2021
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Udvalget anbefaler, at beslutningen udsættes til det kommende byråd og den nuværende 
folkeoplysningspolitik forlænges til en ny politik er vedtaget.

Afbud fra Ole Rørbæk Jensen (A).

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021

Dato: 27-10-2021

Kultur og fritidsudvalget indstilling godkendes.

Afbud fra Birgit S. Hansen, i stedet mødte Lars-Christian Thorvild.
Afbud fra Anders Brandt Sørensen, i stedet mødte Steen Jensen.
Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup, i stedet mødte Yvonne Nordahn.

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022
Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik genoptages i det nye Kultur- og fritidsudvalg 

samt Byrådet jf. byrådets beslutning den 27. oktober 2021 til drøftelse og endelig 

beslutning.

Der foreslås ikke ændringer i Forslag til ny Folkeoplysningspolitik ud over relevante 

redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt efterfølgende drøftelser mellem 

medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 fremsættes et revideret forslag til 

vedtægter for Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af 

anbefalinger til byrådet. 

Der foreslås ændringer i vedtægterne til Folkeoplysningsudvalget således, at 

sammensætningen af udvalget fremover vil være:

Punkt 3 – sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret. 

Tre medlemmer udpeges af byrådet fra KFU, BUU og SSU, hvor formanden for KFU er 

født medlem.

Tre medlemmer udpeges som repræsentation fra de to hovedområder med en 

repræsentant fra hver af følgende områder: FUF, IS og Aftenskolerne. 

Der udpeges en personlig suppleant for hver, hvis et udpeget medlem skulle få 

længerevarende forfald. Suppleanter deltager ikke ved enkeltstående fravær. 

Disse medlemmer udpeges af de respektive organisationer til Kultur- og fritidsudvalgets 

godkendelse. 
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En plads stilles til rådighed for en repræsentant med suppleant fundet blandt 

selvorganiserede interessenter på folkeoplysningens område. 

Udpegningen sker ved lodtrækning i første kvartal af byrådsperioden mellem indkomne 

forslag efter et ”open call” blandt interesserede fra målgruppen. 

Målgruppen består af selvorganiserede interessenter, der skal kunne godtgøre, at de i 

minimum et år har beskæftiget sig med/gennemført relevante aktiviteter for området.

Umiddelbart efter fristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse trækker 

administrationen lod blandt de indkomne tilkendegivelser. Der udtrækkes også en 

suppleant.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender efterfølgende udpegningen.

Indkommer der ikke forslag til denne plads, tildeles pladsen ved lodtrækning til enten 

FUF, IS eller aftenskoleområdet. Området, der i så fald tildeles pladsen, udpeger herefter 

et medlem og en personlig suppleant til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Alle medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig valgperiode svarende til 

byrådsperioden.

Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Punkt 4 valgprocedure samt bilag 1 om valgprocedure bortfalder som konsekvens af 

ovenstående forslag.

Derudover gennemføres de relevante redaktionelle ændringer af vedtagelsesdatoer m.v.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler den 
nye Folkeoplysningspolitik samt vedtægter med ovenstående ændringer til byrådets 
godkendelse.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. UNDERSKREVET Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget (DokumentID: 6251091 - EMN-2021-00298)

2. Nyt forslag til vedtægter på baggrund af indkomne høringssvar - folkeoplysningsudvalget 2022 (DokumentID: 

6528938 - EMN-2021-00298)

3. forslag til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 1. januar 2022 (DokumentID: 6214482 - EMN-

2021-00298)

4. Ny folkeoplysningspolitik - gældende 2017-2021 (DokumentID: 6207509 - EMN-2021-00298)

5. Ny folkeoplysningspolitik - forslag til ændring (DokumentID: 6207510 - EMN-2021-00298)

6. Høringssvar GF77 gymnastikforening  (DokumentID: 6372043 - EMN-2021-00298)

7. Høringssvar FG90  (DokumentID: 6373675 - EMN-2021-00298)

8. Høringssvar fra Dance studio Frederikshavn (DokumentID: 6373699 - EMN-2021-00298)
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9. Høringssvar til ny Folkeoplysningspolitik og vedtægter, FOU (DokumentID: 6374594 - EMN-2021-00298)

10. Medunderskrivere af høringssvar fra FUF og IS (DokumentID: 6374597 - EMN-2021-00298)
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13 (Åben) Ansøgning om energirenovering fra Bannerslund Idræts-
og Aktivitetscenter
Sags ID: EMN-2021-05220

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Bannerslund Idræts- og aktivitetscenter har den 18. november 2021 fremsendt ansøgning 

om: 

 om frigivelse af økonomi til udskiftning af varmekilden, som det fremgår af 

købsaftalen mellem den selvejende institution og Frederikshavn Kommune. Det 

fremgår af købsaftalen, at Frederikshavn Kommune bidrager med 360.000 kr. til 

udskiftning af varmekilde. Beløbet er afsat på Center for Ejendommes budget 

 herudover søger BIAC om tilladelse til at optage lån på 1.484.143,75 kr. til 

ventilation, sanitet, LED belysning m.m. jf. medsendt opgørelse i bilag.

 BIAC søger om kommunegaranti for lån på 1.484.143,75 kr.

Ansøger skriver, at man ønsker at optage lån til energioptimering af bygningen med 

henblik på at gennemføre en række energioptimerende og nødvendige tiltag.

Først og fremmest ønsker man at udskifte det ældre gasfyr med et mere effektivt Luft-

vand varmepumpesystem med henvisning til både økonomi og bæredygtighed. Det 

nuværende fyr er netop nødtørftigt repareret og står over for den udskiftning, der også 

fremgår af købsaftalen.

Derudover ønsker man at efterisolere loftet over omklædningsrum og servicebygninger 

med papiruld, udskifte de oprindelige toiletter, vandhaner, brusere mv. med nyt og både 

billigere og bæredygtigt sanitet, samt udskifte lamper/armaturer i hallen med LED-

belysning for at kunne levere den nødvendige standarder for en idrætshal, samt opnå 

økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

Center for Ejendomme har gennemgået ansøgningen og konstaterer, at den eksisterende 

belysning lever op til gældende tekniske standarder, men anerkender, at der kan være 

forbedringer, som hallen ønsker at gennemføre, hvor der er større krav end anlægget er 

udlagt efter, men hvor ny lovgivning var ikke gældende, da fx belysningen sidst blev 

skiftet. Center for ejendomme gør opmærksom på, at levetiden på de ønskede 

installationer (fx lyskilder og varmepumpe) er på cirka 20 år.

BIAC’s låneoptagelse skal regnes med til den kommunale låneoptagelse, fordi 

Frederikshavn Kommune er involveret i BIAC’s økonomi gennem det driftstilskud, som 

Frederikshavn Kommune giver BIAC. Frederikshavn Kommune vil derfor skulle deponere 

for den låneoptagelse, som BIAC optager – uanset om låneoptagelsen sker med 
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kommunal garanti eller uden kommunal garanti. Der vil være en modregning i størrelsen 

af deponeringen, hvis der bliver afholdt kommunalt låneberettigede udgifter ifm. 

renoveringsarbejderne – eksempelvis energirenovering. 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med revisionen gennemgået ansøgningen, med 

henblik på at opgøre, hvad der er låneadgangsgivende i henhold til lånebekendtgørelsen. 

Denne gennemgang viser, at den ønskede lånefinansiering for Bannerslund Hallen, kan 

holdes inden for de låneadgangsgivende betingelser (energirenovering), således 

kommunen ikke skal foretage deponering.

Det er en betingelse jf. Kommunalfuldmagten, at når kommunen giver driftstilskud og en 

kommunal garanti for et lån, at der sker en fuldstændig adskillelse af økonomien i Den 

Selvejende Institution Bannerslund Hallen, således at de lovlige kommunale aktiviteter 

opgøres adskilt fra de kommercielle aktiviteter, og således at de kommercielle aktiviteter 

betaler for brugen af anlægget.

Det er en betingelse i driftsaftalens punkt 6.1, at institutionen indhenter kommunens 

tilladelse til optagelse af lån, såfremt disse benyttes til aktiviteter, der er mulige under 

kommunalfuldmagten.

Det bemærkes, at om end det fagligt kan være anbefalelsesværdigt at gennemføre de 

foreslåede energirenoveringer, er det en politisk vurdering, om der skal gives tilladelse til 

optagelse af lån, og om dette skal ske allerede i den toårige overgangsperiode.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at Frederikshavn Kommune frigiver 360.000 kr. fra budgettet for Center for 

Ejendomme til udskiftning af varmekilden i Bannerslund Hallen jf. driftsaftalen

2. at drøfte om man i overgangsperioden ønsker at 

a. give BIAC tilladelse til at optage lån på 1.484.143,75 kr. til de i bilagene 

beskrevne renoveringsarbejder.

b. give BIAC en kommunal garanti for lån på 1.484.143,75 kr. til de i bilagene 

beskrevne renoveringsarbejder. 

3. at det stilles som en betingelse for eventuelt at give den kommunale garanti, at 

Den Selvejende Institution Bannerslund Hallen adskiller de lovlige kommunale 

aktiviteter og de kommercielle aktiviteter i sine regnskaber.

Beslutninger:
Punktet bortfalder.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
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Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

1. Ansøgning energirenovering (DokumentID: 6524734 - EMN-2021-05220)

2. Budget energirenovering (DokumentID: 6524735 - EMN-2021-05220)

3. Budget energirenovering med finansiering_inkl revisorbemærkning (DokumentID: 6484511 - EMN-2021-

05220)

4. (Lukket bilag)

5. (Lukket bilag)

6. (Lukket bilag)

7. (Lukket bilag)

8. (Lukket bilag)

9. (Lukket bilag)
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14 (Åben) Udmøntning af årlige midler til idrætspolitiske tiltag
Sags ID: EMN-2021-04856

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Af budgetbemærkningerne for budget 2022 fremgår det, at der er tilført 0,4 mio. kr. til 

Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2022 og overslagsårene til:

”Aktiviteter, mobilitet, plads til alle, også i de idrætspolitiske fyrtårne, så vi kan udvikle og 

fastholde udviklingen i de kommende år. Der afsættes midler til idrætspolitiske tiltag, der 

årligt kan uddeles via Kultur og Fritidsudvalget efter konkret vurdering og stillingtagen

i forhold til idrætten i Sæby området.”

På den baggrund skal det besluttes, hvem der skal tildeles midlerne i 2022, samt 

besluttes en procedure for afrapportering og efterfølgende tildeling af kommende års 

midler til idrætspolitiske tiltag.

Center for Kultur og Borgerservide foreslår, at midlerne i 2022 tildeles efter indkaldelse af 

ansøgninger blandt idrætten i Sæbyområdet. Ansøgninger kan fremsendes i perioden 

frem til 30. januar 2022 til beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2022. 

Ansøgningen skal rumme beskrivelse af, hvilke idrætspolitiske tiltag i lokalområdet 

ansøger planlægger at foretage i 2022. 

Ved idrætspolitiske tiltag forstås bredt aktiviteter og tiltag ud over de almindelige 

foreningsaktiviteter, som understøtter udviklingen af idræts- og foreningsområdet i 

lokalområdet. 

Beløbet, der tildeles, skal konkret bidrage til at sikre idrætten som rummelig hus, hvor alle 

foreninger med tilknytning til idrætten fortsat kan rummes og hvor der inviteres ind i videst 

mulige omfang for nye interessenter. Beløbet skal også sikre, at hensyn, der måtte skulle 

tages til foreninger med lejeaftaler på klublokaler, kan tages. 

Kultur- og fritidsudvalget tildeler midlerne til den ansøger, udvalget finder at have 

fremsendt den bedste ansøgning set i forhold til det samlede idrætspolitiske billede i 

Frederikshavn Kommune.

Modtageren af tilskuddet, skal senest i uge 43 i pågældende år fremsende en kort 

redegørelse over, hvilke idrætspolitiske tiltag, modtager har gennemført i det forløbne år, 

samt beskrive de tiltag, modtager forventer at igangsætte i det kommende år.

På Kultur- og fritidsudvalgets november-møde, vil redegørelsen blive fremlagt til 

beslutning om det kommende års tildeling af midlerne.
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Midlerne er således ikke er forbeholdt en bestemt modtager. 

Vurderer udvalget, at den aktuelle modtager ikke fremlægger afrapportering samt forslag 

til fremtidige tiltag, der er tilfredsstillende, indkaldes i november ansøgninger fra øvrige 

interessenter i idrætten i Sæbyområdet. Kultur- og Fritidsudvalget kan så træffe 

beslutning om tildeling det kommende år hurtigst muligt jf. ovenstående procedure for 

2022. 

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at

 ansøgningsprocedure for tildeling i 2022 godkendes

 procedure for afrapportering og fremtidig tildeling godkendes

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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15 (Åben) Orientering om tilskud fra Kulturstyrelsen til Det rejsende 
LGBTQ+ Bibliotek
Sags ID: EMN-2021-04579

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Slots- og Kulturstyrelsen har imødekommet en ansøgning fra Center for Kultur og 

Borgerservice og yder et tilskud på 96.630 kr. i 2022-2023 til projektet ”Det rejsende 

LGBTQ+ bibliotek.

Projektet tager afsæt i en analyse af den lokale materialesamling, og ønsket om i højere 

grad at kunne tilbyde udlånsmaterialer med et konkret tema, såvel som at eksponere de 

nævnte materialer til en specifik gruppe af lånere, i dette tilfælde LGBTQ+. På sigt skal 

erfaringen fra projektet danne baggrund for efterfølgende kunne tilbyde mobile 

bibliotekssamlinger i forbindelse med lokale eller nationale kulturtemaer.

Med ”Det rejsende LGBTQ+ bibliotek” præsenteres et mobilt ”mini-bibliotek” på biblioteket 

med repræsentativt og kvalitetssikret litteratur til/om/af LGBTQ+ samfundet. 

LGBTQ+ biblioteket formidles til borgerne ved at rejse rundt blandt alle biblioteksfilialerne 

i Frederikshavn Kommune for at sikre fri og lige adgang til litteratur, der afspejler 

LGBTQ+ samfundets liv, tanker og følelser, og for at udbrede viden om-, oplyse om- og 

udrydde fordomme om LGBTQ+ samfundet.

Målet med projektet er at øge opmærksomheden omkring LGBTQ+ samfundet i 

kommunen og opnå øget viden internt om materialer omhandlende LGBTQ+ gennem 

øget opsøgende arbejde, arrangementer. På sigt skal erfaringen fra projektet danne 

baggrund for efterfølgende kunne tilbyde mobile bibliotekssamlinger i forbindelse med 

lokale eller nationale kulturtemaer.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orientereingen til 

efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 
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Bilag

.



Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 - 13-01-2022 15:00

MOD-2021-00269

Side 29 af 33

16 (Åben) Orientering om projekt  Toppen af Danmark LÆSER
Sags ID: EMN-2021-04644

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om, at projektet ’Toppen af Danmark 

LÆSER’ i Frederikshavn Kommune har fået del i Slots- og Kulturstyrelsens nye 

BOGglad-pulje.

I finansloven er der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen og 

derfor har man fra centralt hold oprettet puljen BOGglad, hvor biblioteker og kommuner 

har kunnet søge om nye bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og klubber. 

I Frederikshavn Kommune har Biblioteket indgået et samarbejde med samtlige 

kommunale og private SFO’er om projektet ’Toppen af Danmark LÆSER’, der skal styrke 

glæden og lysten til at læse blandt børn i alderen 6-9 år.

’Toppen af Danmark LÆSER’ er et nyt projekt, der ligger i forlængelse af det netop 

afsluttede projekt ’ Den levende Litteratur’, hvor tre SFO’er og biblioteket i to år har 

arbejdet med at gøre litteraturens verden legende og levende for og med børnene. Dette 

samarbejde har været særdeles positivt og skal nu videreudvikles med et tilbud til alle 

SFO’er i Frederikshavn Kommune.

Projektet støttes med 576.000 kr. fra BOGglad puljen og støtten skal gå til at sikre alle 

børn fri og lige adgang til litteraturen ved at skabe lokale bogsamlinger ude i de enkelte 

SFO’er af høj kvalitet samt udvikle idéer og redskaber til at understøtte læselysten i tæt 

samarbejde mellem de enkelte SFO’er og biblioteket.

’Toppen af Danmark LÆSER’ skydes i gang i begyndelsen af 2022. 

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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17 (Åben) Orientering om valg til biblioteksforeningens 
repræsentantskab
Sags ID: EMN-2022-00081

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget orienteres hermed om Danmarks Biblioteksforeningens valg til 

sit kommende repræsentantskab.

I forlængelse af kommunalvalget afholdes der valg til Biblioteksforenings

Repræsentantskab og her har medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget mulighed for at 

opstille for en 4årig periode. 

Danmarks Biblioteksforening er en landsdækkende kulturpolitisk interesseorganisation, 

som skaber netværk mellem biblioteks- og kulturfolk samt kulturpolitik på tværs af 

kommuner og sektorer.

Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab består af 54 medlemmer, der arbejder 

for kulturen og bibliotekerne, både i de enkelte kommuner og på nationalt plan.

Repræsentantskabet består af et flertal af kommunalpolitikere, som her sammen med 

fagfolk udstikker rammerne for bibliotekspolitikken. Deltagelse i repræsentantskabet kan 

derfor være med til at påvirke indsatser, som kan få lokal betydning.

Valg af politikere til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab er ikke en del af 

den formelle konstituering i kommunen, men der ydes vederlag til formandskabet og 

diæter til de medlemmer, der vælges blandt landets kommunalpolitikere. 

Der skal vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i hver af de 5 regionale valgkredse, 

hvilket vil ske på kulturpolitiske træf i første kvartal af 2022, samt et antal tillægsmandater 

efter den D´Hondtske metode. 

Kommuner og nyvalgte politikere vil i starten af det nye år modtage en specifik invitation 

med tid og sted til det regionale kulturpolitiske træf og valgmøde i Region Nordjylland. 

På mødet vil der blandt de fremmødte politiske kandidater blive valgt 5 medlemmer til 

repræsentantskabet.

Biblioteksforeningens formand og næstformand vælges efterfølgende på det 

Bibliotekspolitiske topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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18 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget 
Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

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

 Invitation til Nytårskoncert 10 års jubilæum Kappelborg Kulturhus, lørdag den 22. 

januar 2022

 Forlængelse af Kulturministeriets bekendtgørelse om udbetalinger i corona-

perioden.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering. 

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A). 

Bilag

.
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19 (Åben) Underskriftsside 
Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen 

skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.     

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes. 

Beslutninger:
Beslutningsprotokollen godkendt.

Afbud fra Asger Mortensen (V) i stedet mødte Peter Sørensen (V).
Afbud fra June Menne (A).

Bilag

.
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§§
Byrådets møder

§ 1

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommuner-

nes styrelse § 10. 

Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede 

døre: 

 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 

 2. Sager om køb og salg af fast ejendom. 

 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette 

bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10. 

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. 

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører 

forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. 

Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. 

§ 2

Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I 

beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 

§ 3

Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sæt-

ter borgmesteren denne sag på dagsordenen på førstkommende møde. 

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden til 

byrådets medlemmer. 

Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun 

tilgængeligt i elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse 

over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at 

modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekom-

mes.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de 

sager, der skal behandles på mødet. 
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4 

Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse 

i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borg-

mesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. 

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de 

har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. 

Ingen må i åbne møder tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. 

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et 

medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde. 

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det 

begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet. 

§ 5

Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen 

angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning 

herom. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om 

sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 

§ 6

En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den 

to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2. 

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem 

har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang 

til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet 

skal dog hengå mindst 3 uger. 

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlem-

merne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg 

§ 7

Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant 

udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde. 
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Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den 

til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de 

bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8 

Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket 

fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling 

og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han/hun ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstem-

ning om, hvorvidt han/hun skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. 

Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habi-

litet. 

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 

§ 10

Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk, eller alene ved at man rejser sig op, eller elektronisk alene. 

Kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. 

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren 

dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter 

forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne 

opfattelse. 

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borg-

mesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at 

den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den 

foreslåede kandidat valgt. 

§ 11

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes 

eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af 

ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens 

udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri. 
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borg-

mesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i 

hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen 

om hovedforslaget. 

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et 

udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlin-

gerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. 

Flertalsvalg 

§ 12

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første 

afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stem-

mer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed 

afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 

tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

 

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. 

Forholdstalsvalg

§ 13 

Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. 

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har 

anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 og 

så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræ-

sentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det 

antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke 

personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, 

fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. 

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-

medlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, sammenlægningsudvalget skal vælge, under ét. Grup-

perne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil 

den ene eller den anden art af pladserne er besat. 

Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have 

sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken 

borgmesteren hører. 

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øv-

rigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågæl-

dende plads, jf. stk. 6. 
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Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er ind-

valgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Beslutningsprotokol m.v. 

§ 14

Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, 

hvad der skal indføres. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsen-

des til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende 

medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til 

borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige med-

lemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde 

vægre sig ved at underskrive protokollen. 

Spørgsmål vedrørende forretnings ordenens forståelse 

§ 15

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretnings-

ordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde. 

Ikrafttræden og ændringer i forretningsordenen

§ 16 

Denne forretningsorden træder i kraft den 26. maj 2010.

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder. 

Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 og 26. maj 2010.

Lars Møller                   Jane Wiis                      

Formand Kommunaldirektør 
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Vedtægter for Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Brugerbestyrelsens navn er: Brugerbestyrelsen Iscenter Nord, Frederikshavn. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn kommune.  

§ 2. Formål

Det er brugerforeningens formål: 

Stk.1. at skabe et aktivt idræts- og fritidsliv i Iscenter Nord, der bygger på samarbejde på tværs af 
interesseområder. 

Stk. 2. at udbygge synligheden af idrætstilbud til kommunens foreninger og borgere, så disse i 
videst mulig omfang kan gøre brug af såvel eksisterende som kommende faciliteter i Iscenter Nord.                   

Stk. 3. at foretage fordelingen af det ansøgte timeforbrug i Iscenter Nord. Brugerbestyrelsen sikrer 
at fordelingen af det ansøgte timeforbrug følger fordelingsnøglen i Folkeoplysningsloven. Såfremt 
der i brugerbestyrelsen ikke kan opnås fuld enighed om fordeling af det ansøgte timeforbrug, vil 
det være op til Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn Kommune, at beslutte timefordelingen.  

Stk. 4. at der i organiseringen af brugerbestyrelsens aktiviteter sikres en optimal udnyttelse af 
faciliteterne, således at faciliteterne både tilgodeser eliteidrætten og breddeidrættens lokalebehov.                     

§ 3. Brugerbestyrelsen                                                              
Stk. 1. Brugerbestyrelsen Iscenter Nord består af: 

• 1 medlem udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget  
• 1 medlem fra Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 
• 1 medlem fra Elite Nord Frederikshavn A/S 
• 3 medlemmer, som udgøres af 1 repræsentant fra hver af de største klubber inden for hver 

issportsgren (Ishockey, Curling og Skøjtning)  

• 1 medlem valgt af og blandt øvrige brugerklubber  

Stk. 2. Brugerbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Repræsentanter fra 
brugerklubberne vælges for 2 år, mens politisk udpeget repræsentant vælges for 4 år.            

Stk. 3. Halinspektøren for Iscenter Nord har en rådgivende funktion i brugerbestyrelsen, dog uden 
stemmeret.  

Stk. 4. Den forening inden for hver issportsgren (Ishockey, Curling og Skøjtning), der har flest 
aktive medlemmer pr. 31/12 året før valgmødet, tildeles en plads. 

Stk. 5. Blandt de øvrige brugere vælges der én repræsentant, der skal varetage de øvrige 
foreningers interesse i brugerbestyrelsen. Det vil være op til de øvrige foreninger at beslutte, 
hvorledes udpegningen skal foregå.

Stk. 6. Der afvikles valgmøde af brugerrepræsentanter i januar i lige årstal, dog først gang i 
september 2018.  
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§ 4. Økonomi

Stk. 1. Brugerbestyrelsen har ingen råderet over Iscenter Nord’s driftsbudget. 

Stk. 2.  Brugerbestyrelsen kan modtage midler til aktiviteter fra Frederikshavn Kommune, Iscenter 
Nord og andre.                                                

§ 5. Brugerbestyrelsens ledelsesform  

Stk. 1. Brugerbestyrelsen ledes af de i § 3 stk. 1 nævnte repræsentanter.                                      

Stk. 2. Brugerbestyrelsens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter. 

Stk. 3. Brugerbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte 
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 4. Enhver repræsentant i brugerbestyrelsen kan indsætte punkter på dagsordenen. 

Dagsordenen fremlægges på efterfølgende bestyrelsesmøde.      

Stk. 5. Brugerbestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Brugerbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst én over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Stk. 6. Brugerbestyrelsens beslutninger føres til referat og referatet godkendes på det 
efterfølgende møde. 

Stk. 7. Mødekalender fastlægges efter behov, dog mindst 2 møder om året.  

§ 6. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst én over halvdelen af brugerbestyrelsen stemmer 
herfor. 

Stk. 2. Ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.   

§ 7. Opløsning

Stk.1. Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om brugerbestyrelsens opløsning.                                   

§ 8. Datering
Stk.1. Nærværende vedtægter er godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15.08.2018
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Aftalegrundlaget består af nærværende aftale med seks integrerede, obligatoriske bilag: 

 

Bilag 1 Omverdensanalyse 

Bilag 2 Mission og vision for kulturregionen 

Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatsområder, herunder formål og resultatmål 

Bilag 4 Uddybning af kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 

Bilag 5 Organisation, herunder en beskrivelse af balancen mellem politisk ansvar og   

            kulturel sagkundskab 

Bilag 6 Plan for erfaringsudveksling på tværs af kulturregioner og øvrig kommunikation 

 

Aftaleparter 

Aftalen er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland, der består af et 

samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner; Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, 

Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord samt Region 

Nordjylland. 

 

Aftaleperiode 

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024. 

 

Lovgrundlag 

Kulturregionen får statstilskud ifølge Lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om 

Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på 

kulturområdet, Lovbekendtgørelse nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på 

kulturområdet (udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), Lovbekendtgørelse nr. 

1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte til lotteri §16 samt 

kulturaftalen for perioden 2021-2024.  

 

Overordnet formål med kulturaftalerne 

● At understøtte kommuners engagement  

● At styrke samarbejdet kommuner imellem 

● At styrke samarbejdet mellem kommuner og stat 

● At fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem stat og 

kommuner  

● At give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på 

overordnede mål og resultater  

● At sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem kulturregional koordinering og 

arbejdsdeling  

● At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og 

aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet 

● At opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det 

samlede kulturliv i hele landet 
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Aftalens formål og indhold 

 

Kulturaftalen 2021-2024 har efter oplæg fra Kulturministeren hovedsageligt fokus på 

udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge i alderen op til 20 år.  

 

Aftalens formål er at skabe en ramme for igangsættelse af projekter indenfor tre forskellige 

indsatsområder, som på forskellig vis gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter 

for særligt børn og unge. Aftalen skal også sikre et stærkt samarbejde på tværs af 

kulturregionen, så lokale og regionale styrker og potentialer inden for kunst og kultur i alle 

genrer udnyttes til gavn for både borgere, kunstnere og kulturaktører.  

 

Indsatsområder 

Med udgangspunkt i omverdensanalyse, mission og vision vil kulturregionen i aftaleperioden 

arbejde med følgende indsatsområder:  

 

● At lære at være 

● Sund med kultur 

● Nordjyske fortællinger 

 

Skema A er en præsentation af kulturregionens indsatsområder for de kommende fire år, 

herunder de overordnede resultatmål for hvert indsatsområde. Kulturregionens 

indsatsområder, samarbejdspartnere og resultatmål nærmere i bilag tre.  

 
Skema A: Indsatsområder og mål 

Indsatsområde Indsatsområdets formål Resultatmål 

AT LÆRE AT 
VÆRE 

Formålet med indsatsområdet er at fremme 

talentudvikling og udvikle vækstlag i hele 

kulturregionen samt give børn og unge 

redskaber til at leve gode liv. Vi kalder det 

for være-dygtighed, fordi det handler om at 

lære at være i verden. Vi vil skabe 

kulturtilbud, der bliver en del af børn og 

unges kulturelle rygsæk, vække nysgerrighed 

og engagement og få de kulturelle talenter til 

at spire og gro. Det gælder både hos de 

mindste, hvor mødet med kunsten fungerer 

som appetitvækker og hos de unge, hvor 

fokus både er på talentudvikling, dannelse 

og fremtidigt kulturelt iværksætteri. 

- At sørge for, at kultur bliver en 

central del af børn og unges 

opvækst og kulturelle rygsæk   

- At sikre at kulturregionens børn 

og unge har adgang til 

talentudviklingstilbud indenfor 

kultur - alene og i samarbejde med 

andre aktører 

- At skabe kulturelle fællesskaber 

for børn og unge på tværs af 

kulturregionen 

- At øge potentialet for kulturelt 

iværksætteri blandt unge.  

SUND MED 
KULTUR 

Formålet med indsatsområdet er at 

eksperimentere med kunst og kultur som 

redskab til at forbedre nordjyske borgeres 

sundhed og livskvalitet i bred forstand. 

Samtidig ønsker vi at skabe nye 

arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra 

flere undersøgelser, at kunst og kulturelle 

aktiviteter har betydning i forhold til 

- At skabe projekter, der 

gennem brug af kunst og 

kultur forbedrer særligt 

børn og unge samt svage 

og udsatte borgergruppers 

sundhed 

- At indgå i 

eksperimentelle 
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sundhed, trivsel og livskvalitet for både 

børn, unge, voksne og ældre. Vi vil have et 

særligt fokus på børn og unge under 

uddannelse samt svage og udsatte 

borgergrupper. Kulturaftalen skal være med 

til at stimulere til innovativ og aktiv brug af 

kunst og kultur i eksempelvis sundheds- 

væsenet og samtidig give mulighed for, at 

udøvende kunstnere får mulighed for at 

udvikle sig, skabe nye projekter, finde nye 

markeder og realisere sig selv gennem kultur 

og kunst 

samarbejder med 

sundhedssektoren og 

andre sektorer, hvor man 

trækker på eksisterende 

erfaringer og udnytter de 

ressourcer, der findes i 

kulturregionen  

- At styrke samarbejdet 

med andre 

forvaltningsområder 

- At styrke markedet for 

kunst og kultur 

- At sikre vidensopsamling 

på projekterne 

NORDJYSKE 
FOR- 
TÆLLINGER 

Formålet med indsatsområdet er at sætte 

fokus på det stedsspecifikke og det, der 

samler os som mennesker. Vi vil fremme 

kultur, der rykker os sammen i et regionalt 

fællesskab samtidig med at kulturen skal 

udfordre vores måde at møde hinanden og 

verden på og krydse grænser mellem 

kunstarter, kommuner, regioner, mennesker 

og kulturer. Vi mener, at det at møde kultur 

i en tidlig alder er med til at skabe 

fremtidens kulturbrugere. Kulturregionen 

dækker en stor geografi, hvor der kan være 

langt til kulturtilbud og vi vil under dette 

indsatsområde have særligt fokus på børn, 

unge og deres familier.  

- At skabe øget synlighed og 

sammenhæng mellem de kulturelle 

kvaliteter i kommunerne og 

regionen gennem forpligtende 

samarbejder og medejerskab med 

børn, unge og deres familier som 

en prioriteret målgruppe 

- At sætte kulturen og kunsten i 

scene på anden vis og i narrativer, 

der samler den nordjyske natur og 

stedsspecifikke kvaliteter  

- At sætte fokus på nordjyske 

fortællinger 

- At etablere nordiske samarbejder 

 

 

 

Finansiering og statistik  

Statens tilskud til indsatsområderne kommer fra puljen til kultur i hele landet. Puljen er 

øremærket til udvikling og forudsætter en kulturregional egenfinansiering på minimum 50 pct.  

 

Tabel B viser den samlede finansiering, dvs. kulturregionens egenfinansiering og statens 

medfinansiering. Kulturregionen uddyber i bilag 4 aftalens bevillingsmæssige grundlag og 

vilkår, herunder kulturregionens prioritering af midlerne på indsatsområderne. 

 
Tabel B: Den samlede finansiering af indsatsområder i aftaleperioden (2020-tal) 

 2021 2022 2023 2024 Andel i % 

Kulturregionens 
egenfinansiering 3.342.000 3.342.000 3.342.000 3.342.000 59,3 

Statens 
medfinansiering fra 
puljen til kultur i hele 
landet 

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 40,7 
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I alt 
5.642.000 5.642.000 5.642.000 5.642.000 100 

 
Tabel C: Den samlede finansiering fra tidligere amtslige midler i aftaleperioden (2020-tal) 

 

2021 2022 2023 2024 

Tidligere amtslige 
midler (2020 tal) 1.536.943 1.536.943 1.536.943 1.536.943 

 

Tilskud fra puljen til kultur i hele landet forudsætter, at Folketingets finansudvalg vedtager 

aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formål i de enkelte aftaleår.    

 

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede kulturregionen om at indsende statistiske oplysninger m.v. i 

lighed med kommuner, der ikke er omfattet af en kulturaftale.  

 

Regnskab, status og slutevaluering 

Regnskab, status og evaluering skal tage udgangspunkt i kulturaftalens omverdensbeskrivelse, 

mission, vision, indsatsområder og resultatmål.  

 

Frist for regnskab er den 15. september året efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal 

aflægges på regnskabsskema udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og skal omfatte både 

statstilskud og kulturregionens egenfinansiering.  

 

Regnskabsoplysningerne skal underskrives af revisor. 

 

Sammen med regnskabet skal kulturregionen afgive en kortfattet, skriftlig status for 

indsatsområdernes formål og resultatmål med henblik på dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

Senest den 1. marts i aftalens sidste år skal kulturregionen indsende en skriftlig slutevaluering, 

der kan danne grundlag for forhandling om en eventuel ny aftale.  

 

Tilsyn 

Kulturregionen har tilsynsforpligtelsen for de konkrete initiativer, der modtager støtte fra 

kulturregionen i henhold til kulturaftalen.  

 

Genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 

Genforhandling eller justering af væsentlige ændringer i aftalen kan finde sted på det grundlag, 

aftalen er indgået på, og i øvrigt når parterne er enige herom.  
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Underskrift af aftalen 

 

………………………………                     …………………………….     

Sted og dato                                                  Sted og dato 

 

 

……………………………….………        …………………………….. 

Formand, Kulturregion KulturKANten            Kulturministeren    
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Kulturregionens underskrifter 

 

 

 

……………………………… 

Aalborg Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Mariager Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Brønderslev Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Morsø Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Frederikshavn Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Rebild Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Hjørring Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Thisted Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Jammerbugt Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Vesthimmerlands Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Læsø Kommune 

 

 

 

……………………………… 

Region Nordjylland 
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Bilag 1: Omverdensanalyse 

 

Kulturregion Nordjylland består af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner 
Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, 
Vesthimmerland og Mariagerfjord. Kulturregionen har et samlet indbyggertal på 589.936 
nordjyder (pr 19.05.2020).  
 
Styrker og udfordringer 
Nordjylland har et rigt kulturliv drevet af både kunstnere og kulturinstitutioner, der producerer 
kunst og kultur både for de få og for de mange på tværs af alle kulturelle genrer. Dertil kommer 
et velfungerende foreningsliv og en stærk ildsjælekultur, der forankrer og fornyer kulturen lokalt. 
Der er ingen tvivl om, at der findes en særlig og stærk nordjysk identitet. Derudover er 
Nordjylland også en stor geografi præget af en storby i form af Aalborg, der i kraft af sin position 
som regional hovedstad har en særlig forpligtelse, en lang række købstæder, utallige landsbyer 
og udstrakte landområder. Kulturregionen har endvidere en helt særlig styrke i kraft af, at der er 
sammenfald mellem den administrative enhed Region Nordjylland og kulturaftalens geografiske 
område.  
 
Udfordringen er at sikre, at den enkelte kulturbruger uanset alder, uddannelsesniveau, 
bopælskommune og kulturelle præferencer, kan nyde godt af Nordjyllands samlede kulturliv. 
Her er der en særlig udfordring, når det kommer til børn og unge samt svage og udsatte 
borgergrupper, som er mere afhængige af de lokale tilbud end andre målgrupper. En anden 
udfordring er at skabe samarbejde, hvor man udnytter hinandens styrker og erfaringer på tværs 
af kommune- og genremæssige grænser. Og en tredje udfordring er at skabe grobund for 
kulturelt iværksætteri og fremtidig beskæftigelse i kultursektoren. Region Nordjylland 
gennemførte i 2018 en analyse af de kulturbeskæftigede i Kulturregionen1. Den viste, at der ca. 
1200 beskæftigede var inden for kulturerhvervene. På landsplan viser analysen, at der er positiv 
udvikling i beskæftigelsen inden for kulturområdet i form af en vækst på 19% fra 2010-2018. 
Men udviklingen i Nordjylland er stagneret og følger ikke udviklingen på landsplan. Dette viser, 
at der er et potentiale, og behov for at styrke den kulturelle fødekæde blandt særligt børn og 
unge og “markedet” for kultur.  
 
Kulturpolitisk afsæt 
Den kulturpolitiske ambition i Nordjylland har siden, at man begyndte at samarbejde om 
kulturaftaler i 2001 og i de foregående aftaler, været at styrke den nordjyske kultur og identitet. 
Der er som følge af dette udviklet en meget stærk samarbejdskultur på tværs af Nordjylland, 
som både favner region, kommuner, kultur- og uddannelsesinstitutioner, ungdomstilbud, 
ildsjæle og andre aktører.  
 
I Kulturregionens forståelse af kultur ligger også tanken om, at kunst og kultur både eksisterer i 
sig selv, har en iboende værdi og kan ses som en driver for innovation og udvikling i andre 
brancher. Sidstnævnte kan være i forhold til offentlige sektorer såsom sundhed, integration, 
læring m.m., mens man i de private sektorer i Nordjylland har lang tradition for at udvikle og 
teste nye former for samarbejde til gavn for alle parter.  
 

 
1 Kultur. Beskæftigede og deres indkomster, Region Nordjylland (december 2018)  
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Ambitionerne i Nordjylland har altid været høje, og det er de fortsat. Kulturregion Nordjylland 
vil både bygge videre på de gode samarbejdsrelationer og erfaringer fra tidligere projekter og 
samtidig eksperimentere og sætte barren højt. Navnet KulturKANten føres videre fra sidste 
kulturaftale, fordi vi fortsat lægger vægt på kultur med kant lige såvel som vi ønsker at videreføre 
det veletablerede samarbejde.  
 
En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og 
masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere. 
 

Baggrund for valg af indsatsområder 

Med afsæt i analyser, erfaringer fra tidligere kulturaftaler og samarbejder, Kulturministerens 

ønske om et særligt fokus på børn og unge samt inputs fra den inddragelsesproces, der blev 

gennemført i dialog med både politikere og aktører på tværs af kulturregionen, er der 

identificeret tre centrale problemstillinger. De danner afsæt for prioriteringen af indsatsområder.  

 

Børn og unge har brug for kultur og er fremtidens talenter og kulturiværksættere 

Mange børn og unge i Nordjylland har ikke tilstrækkelig adgang til kunst og kultur i hverdagen. 

Det skyldes dels begrænsede ressourcer i dags- og ungdomstilbud, på skolerne og i nogle familier 

og at afstandene kan være store. Samtidig rummer kunst og kultur to helt afgørende potentialer 

i forbindelse med børn og unge. For det første skal fremtidens kulturforbrugere, talenter og 

kulturiværksættere findes blandt de unge. Hvis fødekæden skal sikres, er der brug for, at børn 

og unge eksponeres for og involveres som aktive deltagere i kunst og kultur tidligt. 

Kulturtilbuddene skal blive del af børn og unges kulturelle rygsæk og få de kulturelle interesser 

og talenter til at spire. For det andet handler kultur om dannelse og om at give børn og unge 

redskaber til at leve et godt og reflekteret liv med stærke livskompetencer. Dette er særligt vigtigt 

i lyset af, at vi lever i en tid, hvor børn og unge måske er udfordrede af at skulle navigere i en 

kompleks verden med store krav til den enkeltes evne til at sætte grænser og definere eget værd. 

Der er tale om en bred dagsorden her, og vi ønsker at gøre så meget som muligt for så mange 

børn og unge som muligt. Derfor ses dette indsatsområder, som det største af de tre og vil kunne 

rumme meget forskelligartede og eksperimenterende projekter.  

 

Kultur styrker sundhed og nye samarbejder udvider arbejdsfeltet for kunstnerne 

I de senere år er der kommet fokus på kunstens og kulturens rolle og potentiale i forbindelse 

med både fysisk og psykisk sundhed. I Nordjylland har vi med projektet “Kulturvitaminer” 

allerede udforsket lidt af potentialet i at give borgere med psykiske og sociale udfordringer 

adgang til kulturtilbud. Projektet har været en stor succes, og vi ser lignende projekter andre 

steder i ind- og udland samtidig med, at forskningen også begynder at vise resultater. Vi har også 

arbejdet med kultur og kunst i forhold til patientoplevelser på hospitaler, læring og trivsel på 

gymnasier og mental trivsel på plejehjem. COVID-19 har sat endnu mere fokus på, hvordan 

borgere i alle målgrupper har brug for kultur og de potentialer, kulturtilbud rummer for 

folkesundheden. Vi har dog brug for langt flere erfaringer og dokumentere dem for at sikre at 

potentiale udnyttes. Særligt mange børn og unge er udfordrede af angst, ensomhed, stress, m.m. 

På den baggrund vil vi definere et indsatsområde, som sætter fokus på, hvordan kultur kan styrke 

sundhed. Både særskilt blandt yngre borgere, men også i den bredere befolkning. Samtidig vil 
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indsatsområdet forhåbentligt også sikre, at flere kulturproducenter finder nye markeder som 

samarbejdspartnere og leverandører af kulturtilbud til andre sektorer og erhverv.  

 

Kultur binder mennesker sammen på tværs af geografi, demografi og sociale skel 

Nordjylland er som nævnt en stor geografi med en stærk identitet, men hvor kulturtilbuddene 

er spredte. Omkring de større byer er der naturligvis mange tilbud, og i nogle mindre 

lokalområder findes der stærke stedsspecifikke kulturmiljøer båret af ildsjæle, foreninger og 

iværksættere. Andre steder er der færre muligheder. Samtidig ved vi, at kultur skaber identitet 

ved at udfordre og skabe nye samtaler, og der er stort potentiale i at skabe rammer, som får 

aktører på tværs af kommuner og på tværs af kulturelle genrer til at arbejde sammen. I den 

forrige kulturaftale har vi arbejdet med en “Kulturkaravane”, hvor kulturtilbud på højt niveau 

kom rundt i hele kulturregionen med stor succes. Med dette indsatsområde ønsker vi at udvikle 

nye projekter og tage bredere fat for både at bringe kulturen ud til særligt børn, unge og deres 

familier samt grupper med særlige behov i Nordjylland i nye formater - analoge og digitale - og 

samtidig skabe nye samarbejder på tværs af kunstarter, kommuner, region og mennesker og se 

udover kulturregionens grænser mod vores nordiske naboer, med hvem vi allerede har gode 

samarbejdsrelationer.  
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Bilag 2: Mission og Vision  

 

Afsæt i en inddragende proces 

Arbejdet med at formulere mission og vision, indsatsområder og resultatmål er foregået gennem 

analyse af afsæt og omverden samt bred inddragelse. Politikere fra alle 11 kommuner og fra 

Region Nordjylland har været samlet til to dages workshop og arbejdet med at udstikke den 

overordnede retning og formulere ønsker til resultater. Kulturaktører på tværs af hele 

kulturregionen har kvalificeret og delt ideer til kommende projekter i en digital 

inddragelsesproces. Processen har skabt ejerskab og dannet afsæt for udvikling af indledende 

ideer til kommende projekter.  

 

På baggrund af denne proces og en omverdensanalyse har vi formuleret nedenstående værdier, 

mission og vision bag kulturaftalen samt de tre indsatsområder.  

 

Visionen er baseret på værdier formuleret af alle kulturaftalens mange aktører. Værdierne går på 

tværs af indsatsområder og danner afsæt for alle de projekter, der gennemføres i regi af 

kulturaftalen. Projekterne skal således baseres på følgende værdier. De skal:  

 

1. Vække nysgerrighed 

2. Skabe engagement og ejerskab 

3. Give rum for fordybelse og eftertænksomhed  

4. Skabe plads til provokation og udvidelse af horisonter 

5. Sikre kvalitet og højt ambitionsniveau 

6. Udnytte de digitale muligheder  

7. Bruge kulturen som værdiskaber i nye sammenhænge 

8. Skabe stolthed over de nordjyske fortællinger og stedbundne kvaliteter 

 

Mission 

Med kulturaftalen KulturKANten tager vi kunst og kultur alvorligt. Vi ønsker at skabe en 

nordjysk kostpyramide for kulturen med særligt fokus på børn og unge. Vi kalder den 

Kulturpyramiden, og målet er både at løfte kunst og kultur til at være centrale byggesten i 

udviklingen af alle dele af Nordjylland og dyrke værdien af kunst og kultur i sig selv. Kultur er 

for tilværelsen, hvad enzymer er for kroppen.  

 

Vision: Væk lysten og skab fællesskaber 

Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til 

at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst 

og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner 

og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er 

sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.  
 

 



Side 6 

 

Bilag 3: Indsatsområder og resultatmål 

 

INDSATSOMRÅDE 1: AT LÆRE AT VÆRE 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele 

kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv. Vi kalder det for være-

dygtighed, fordi det handler om at lære børn og unge at være i verden. Vi vil skabe kulturtilbud, 

der bliver del af børn og unges kulturelle rygsæk, vækker nysgerrighed og lyst og samtidig får de 

kulturelle talenter til at spire og gro. Det gælder både hos de mindste, hvor mødet med kunsten 

fungerer som appetitvækker og hos de unge, hvor fokus også er på både talentudvikling og 

fremtidigt kulturelt iværksætteri. 

 

Indhold 

Indholdet i indsatsområdet bliver en bred vifte af forskellige tilbud, hvor vi vil sætte barren højt 

og eksperimentere. Vi vil både have fokus på de helt små børn (0-6 årige), de skolesøgende og 

de unge i alderen op til 20 år. Vi bygger naturligvis videre på erfaringer fra tidligere projekter og 

ønsker at arbejde med projekter, der eksempelvis eksperimenterer med: 

● Kunst og kultur til de helt små børn 

● Kulturtilbud til skolebørn 

● Nye tilgange til talentudvikling 

● Kulturiværksættercamps for unge  

 

Indholdet skal defineres af aktørerne, og vi tager her afsæt i det idekatalog, som er udviklet af 

aktørerne som del af processen med at udvikle aftalen. For at sikre, at vi sætter projekter i gang, 

der støtter op om visionen og flytter os i retning af de opstillede resultatmål, arbejder vi med 

“open calls”. Her inviteres aktørerne til at formulere projektideer, som kan behandles og 

finansieres gennem de definerede puljer og ved at aktivere det organisatoriske setup omkring 

Kulturaftalen (præsenteres nedenfor).  

 

Samarbejdspartnere 

Samarbejdspartnerne vil være: 

● Dag- og fritidsinstitutioner 

● Grundskoler og ungdomsuddannelser 

● Kultur-, musik- og kunstskoler samt BMMK, der er en regional ordning, som sigter mod 

at udvikle og kvalificere mødet mellem børn og kunstnere.  

● Kunstnere, kulturinstitutioner og festivaler 

● Iværksætter- og talentmiljøer inden for eksempelvis forfattere, kunst, film, spil og andre 

kreative erhverv 

● Vidensinstitutioner 
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Resultatmål 

Resultatmålene vil blive evalueret gennem brug af både kvalitative og kvantitative metoder, som 

fastlægges i forbindelse med opstart af hvert projekt.  

 

Resultatmål for indsatsområdet:  

● At kultur bliver en central del af børn og unges opvækst og kulturelle rygsæk: Børn og 

unge skal eksponeres for kultur i skolen, på ungdomsuddannelserne og institutionerne, 

i byrummet og selv have mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Gennem 

kultur skal de inspireres, og deres horisonter udvides, så de bliver rustet til at være 

reflekterede og nysgerrige kulturskabere og kulturforbrugere.   

 

● At sikre, at kulturregionens børn og unge har adgang til talentudviklingstilbud indenfor 

kultur både alene og i samarbejde med andre aktører: Børn og unge er fremtidens 

kulturproducenter, og der er brug for målrettet talentudvikling - både i bredden og 

dybden. Der findes allerede en række formelle talentudviklingstilbud i Nordjylland og i 

Danmark. Kulturaftalen skal lægge sine aktiviteter omkring og i samarbejde med de 

etablerede aktører, grundskoler, ungdomsuddannelserne og andre 

uddannelsesinstitutioner i regionen.   

 

● At der er skabt nye kulturelle fællesskaber for børn og unge på tværs af kulturregionen: 

Kulturaftalen vil understøtte aktiviteter i form af for eksempel akademier, camps og 

lignende, som samler børn og unge omkring talentudvikling m.m. med afsæt i kunst og 

kultur. Disse fællesskaber skal også understøttes digitalt.  

 

● At øge det kulturelle iværksætteri blandt unge: Mange iværksættere starter med afsæt i 

eksperimenter med events og andre former for kulturelt iværksætteri. Kulturaftalen har 

derfor en selvstændig målsætning om at øge det kulturelle iværksætteri og dermed 

stimulere vækstlaget blandt unge.  

 

Kortfattet budget og finansieringsplan 

 

Finansieringsplan for indsatsområdet At lære at være baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 1.182.000 1.182.000 1.182.000 1.182.000 31,78 

Puljen til Kultur i hele landet 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 26,89 

Tidl. amtslige midler 1.536.943 1.536.943 1.536.943 1.536.943 41,33 

I alt  3.716.943 3.716.943 3.716.943 3.716.943 100 
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Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 

 
 

Budget for indsatsområdet At lære at være baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

1/1 kunstner til 1/4 pris (Nu 
BMMK) (tidl. amtslige midler) 

1.080.344 1.080.344 1.080.344 1.080.344 4.321.376 

Med skolen i biografen (tidl. 
amtslige midler) 

456.599 456.599 456.599 456.599 1.826.396 

Aftaleprojekter (open call) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5.000.000 

Vækstlagspulje for unge aktører 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 

Projektledelse og økonomi 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 3.716.943 3.716.943 3.716.943 3.716.943 14.867.772 
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INDSATSOMRÅDE 2: SUND MED KULTUR 

 

Formål  

Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres 

sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra flere 

undersøgelser fra blandt andet WHO, at kunst og kulturelle aktiviteter har betydning i forhold 

til sundhed, trivsel og livskvalitet for både børn, unge, voksne og ældre. Vi vil have et særligt 

fokus på børn og unge under uddannelse samt svage og udsatte grupper, fordi vi tror på, at vi 

gennem kultur og kunst kan være med til at løse nogle af problemstillingerne for eksempel når 

børn og unge får stress, angst andre psykiske lidelser, ensomhed eller oplever socialt pres. 

Kulturaftalen skal derfor være med til at stimulere til innovativ og aktiv brug af kunst og kultur 

i eksempelvis sundhedsvæsenet og samtidig give mulighed for, at udøvende kunstnere får 

mulighed for at udvikle sig, skabe nye projekter, finde nye markeder og realisere sig selv gennem 

kultur og kunst. 

 

Indhold 

Indsatsområdet skal arbejde med at styrke nordjydernes mentale velvære og livskvalitet gennem 

tilbud, der kan have form af eksempelvis:  

● Eksperimenterende tilbud baseret på kunst og kultur målrettet borgere, som er i udsatte 

situationer og er afskåret fra at bruge kulturtilbud, for eksempel indlagte på hospitaler, 

ældre, etc.   

● Næste niveau af sundhedsfremmende forløb inspireret af arbejdet i projektet 

Kulturvitaminer og Kultur på recept.  

● Næste niveau af trivselsfremmende tiltag på ungdomsuddannelserne gennem kunst og 

kultur 

● Udvikling af digitale tilbud, som både vil sikre større geografisk spredning af tilbuddene, 

og at man når nye målgrupper.  

 

På samme måde som forrige indsatsområde bliver indsatsområdets projekter skabt gennem 

“open calls”, hvor alle interesserede får mulighed for at søge ind med projekter, der understøtter 

indsatsområdets formål og ønske om resultater.  

 

Samarbejdspartnere og “gatekeepers” til målgrupperne 

Samarbejdspartnere og “gatekeepers”, der kan give adgang til målgrupperne vil være:  

● Centrale personer fra de relevante forvaltninger i kommunerne og i regionen (social, 

sundhed, børn og unge, kultur, fritid m.m.) 

● Kunstnere og kulturaktører i Nordjylland 

● Jobcentre, uddannelsesinstitutioner og foreninger med adgang til målgrupperne.  

● Sundhedsaktører i form af læger, psykologer, sygeplejersker m.m.  

● Social- og sundhedsinstitutioner i form af for eksempel hospitaler, plejehjem m.m.  

● NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed), der i samarbejde med Aalborg 

Universitet arbejder med sundhedsfremmende kultur mhp. at sikre opsamling af viden, 
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igangsættelse af følgeforskning og spredning af resultater.  

● Tværregionale samarbejder med andre kulturregioner, der arbejder med samme område 

mhp. videndeling og gensidig inspiration som eksempelvis Kulturmetropolen og 

Kulturregion Fyn.  

● Nationale initiativer og genreorganisationer, der arbejder med området.  

 

Resultatmål 

Indsatsområdets projekter vil blive evalueret med inspiration fra den evalueringsguide, som 

NOCKS har udviklet til netop dokumentation af kultur og sundhedsprojekter.  

 

Resultatmål for indsatsområdet 

● At skabe projekter, der gennem brug af kunst og kultur forbedrer børn og unge 

samt svage og udsatte gruppers sundhed. 

 

● At indgå i eksperimentelle samarbejder med sundhedssektoren og andre sektorer, 

hvor man trækker på eksisterende erfaringer og udnytter de ressourcer, der findes 

i kulturregionen; der er allerede gennemført en række projekter i regi af den 

eksisterende kulturaftale, i regionen og i kommunerne, hvor kulturaktører har 

samarbejdet med andre sektorer. Med denne kulturaftale ønsker vi endnu flere 

eksperimentelle samarbejder, og det er derfor en målsætning i sig selv, at vi løfter 

os og prøver nye ting af i koblingen mellem kultur og sundhed.  

 

● At styrke samarbejdet med andre forvaltningsområder. Sundhed er ikke kun 

koblet til sundhedssektoren. Vi ser sundhed som bredere og tænker også generel 

livskvalitet. Vi har derfor en selvstændig målsætning omkring samarbejder med 

andre forvaltningsområder i både kommuner og region.  

 

● At sikre vidensopsamling og formidling på projekterne: Sundhed og kultur er 

stadigvæk et nyt område, og der er derfor en særlig målsætning forbundet med at 

sikre vidensopsamling og dokumentation af resultater ift. de projekter, som 

kulturaftalen støtter.  
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Kortfattet budget og finansieringsplan 

 

Finansieringsplan for indsatsområdet Sund med kultur baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 680.000 680.000 680.000 680.000 51,13 

Puljen til Kultur i hele landet 650.000 650.000 650.000 650.000 48,87 

I alt  1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 100 

 

Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 

 
 

Budget for indsatsområdet Sund med kultur baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

Aftaleprojekter inkl. 
forskning 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

Kunstner- og foreningspulje 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 5.320.000 
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INDSATSOMRÅDE 3: NORDJYSKE FORTÆLLINGER 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som 

mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med 

at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem 

kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer. Vi mener, at det at møde kultur i en 

tidlig alder er med til at skabe fremtidens kulturbrugere. Kulturregionen dækker en stor geografi, 

hvor der kan være langt til kulturtilbud og vi vil under dette indsatsområde have særligt fokus 

på børnefamilier.  

 

Indhold 

Indholdet i indsatsområdet bygger både videre på det succesfulde projekt “Kulturkaravanen”, 

som blev gennemført i regi af den forrige kulturaftale og skaber rammer for nytænkning, som 

skal sikre større kulturel sammenhængskraft i Nordjylland, og at nordjysk kunst og kultur 

kommer ud over regionens grænser.  

 

Indsatsområdet vil derfor både rumme en eller flere aktiviteter, som sikrer, at kunst og kultur på 

højt niveau kommer ud til alle borgere i hele regionen. Det vil også rumme aktiviteter, der med 

afsæt i lokale nordjyske fortællinger skaber nye tilbud som gennem kunst og kultur styrker den 

nordjyske identitet. Endelig vil indsatsområdet rumme et særligt fokus på samarbejde med 

aktører i hhv. de sydlige regioner i Norge og Sverige.  

 

Der nedsættes en styregruppe på tværs af kommuner og region, som sørger for en samlet 

koordinering af de enkelte tværgående projekter som sættes i gang under indsatsområdet. 

Kunstnere og kulturinstitutioner inviteres til sammen med andre at løfte opgaven.  

 

Samarbejdspartnere   

● Kunstnere, kulturinstitutioner og kulturelle genreorganisationer 

● Lokale foreninger, der arbejder med nordjysk kultur og kulturarv i bred forstand 

● Stedsspecifikke organisationer inden for eksempelvis turisme.  

● Skoler, dag- og fritidsinstitutioner, ungdomsuddannelser m.m.  

● Vidensinstitutioner 

● Nordiske samarbejdspartnere 

● Andre relevante aktører 

 

 

Resultatmål 

 

● At sætte fokus på nordjyske fortællinger med børnefamilier som målgruppe: 

Kulturregion Nordjylland danner ramme om utallige spændende nordjyske fortællinger. 

De kan være små og store, knyttet til mennesker og steder, historiske og nutidige. Fælles 
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for dem er, at de binder Nordjylland sammen, former den nordjyske identitet og rummer 

et enormt potentiale som ramme for udvikling af både kunst og kultur.  

 

● At skabe øget synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle kvaliteter i kommunerne 

og regionen gennem forpligtende samarbejder og medejerskab: Målsætningen skal sikre, 

at vi udnytter både styrker og diversitet i hele kulturregionen til at udvikle spændende 

projekter, som viser mangfoldigheden i den nordjyske kultur. Der skal skabes 

forpligtende samarbejder på tværs af både region, kommuner og aktører, og det er 

centralt, at alle kommuner og regionen føler ejerskab til projektet eller projekterne.   

 

● At sætte kulturen og kunsten i scene på nye måder, på overraskende steder og koblet til 

den nordjyske natur og stedsspecifikke kvaliteter: Kulturen har potentialet til at 

overraske og begejstre endnu mere, når den iscenesættes på nye måder og på 

overraskende steder. Målsætningen går på at skabe projekter, der udnytter hele den 

nordjyske mangfoldighed af natur, fortællinger, byggede miljøer, erhverv, institutioner 

og mennesker til at løfte visionen for kulturaftalen.  

 

● At etablere nordiske samarbejder: Vi ønsker at samarbejde med internationale aktører, 

så nordjysk kunst og kultur bredes ud i en international og særligt en nordisk kontekst. 

Derfor er det en målsætning at skabe forpligtende samarbejder med andre offentlige 

aktører i Norden.  

 

Kortfattet budget og finansieringsplan 

 

Finansieringsplan for indsatsområdet Nordjyske fortællinger baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 650.000 650.000 650.000 650.000 50 

Puljen til Kultur i hele landet 650.000 650.000 650.000 650.000 50 

I alt  1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 100 

 
  



Side 14 

 

Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 

 
 

Budget for indsatsområdet Nordjyske fortællinger baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

Aftaleprojekter 670.000 670.000 670.000 670.000 2.680.000 

Pulje: Tværregionale 
samarbejder 

200.000 1.000.000 1.000.000 200.000 2.400.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 900.000 1.700.000 1.700.000 900.000 5.200.000 
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Bilag 4: Uddybende beskrivelse af kulturaftalens bevillingsmæssige 

grundlag og vilkår 

 

Den samlede finansiering for kulturaftale Nordjylland, baseret på 2020-tal 

 

Indtægter 2021 2022 2023 2024 Samlet 

Kommuner (589.000 
indbyggere og 3 kr) 

1.767.000 1.767.000 1.767.000 1.767.000 7.068.000 

Region Nordjylland (fast årligt 
beløb) 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

Kommunernes 
administrationsbidrag 

75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 

Kulturministeriet 
Indsatsområder 

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 9.200.000 

Amtslige midler: BMMK 1.080.344 1.080.344 1.080.344 1.080.344 4.321.376 

Amtslige midler: 
biografordninger 

456.599 456.599 456.599 456.599 1.826.396 

Samlede indtægter i alt 7.178.943 7.178.943 7.178.943 7.178.943 28.715.772 

 

Kulturregionen overtager i aftaleperioden ansvaret for de to tidligere amtslige tilskud uden for 

lov (kommunalfuldmagtstilskud) 1/1 kunstner til ¼ pris (BMMK) og Med Rød Stue i biografen 

(biografordninger). De tidligere amtslige midler vil under kulturaftalen 2021-24 blive anvendt 

aktivt til at løfte indsatsområdet At lære at være og fastholde et udviklingsfokus.  

Bevillingen har følgende størrelse i 2020-prisniveau: 1.536.943 

 

Indsatsområdet At lære at være: 
Finansieringsplan for indsatsområdet At lære at være baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 1.182.000 1.182.000 1.182.000 1.182.000 31,78 

Puljen til Kultur i hele 
landet 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 26,89 

Tidl. amtslige midler 1.536.943 1.536.943 1.536.943 1.536.943 41,33 

I alt  3.716.943 3.716.943 3.716.943 3.716.943 100 
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Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 

 
 

Indsatsområdet Sund med kultur 

Finansieringsplan for indsatsområdet Sund med kultur baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 680.000 680.000 680.000 680.000 51,13 

Puljen til Kultur i hele 
landet 

650.000 650.000 650.000 650.000 48,87 

I alt  1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 100 

 

Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 
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Indsatsområdet Nordjyske Fortællinger 

Finansieringsplan for indsatsområdet Nordjyske fortællinger baseret på 2020-tal 

Finansiering 2021 2022 2023 2024 % 

Kulturregion Nordjylland 650.000 650.000 650.000 650.000 50 

Puljen til Kultur i hele 
landet 

650.000 650.000 650.000 650.000 50 

I alt  1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 100 

 

Procentvis fordeling af finansiering ml. stat og kulturregion: 

 
 

Kortfattet budget for KulturKANten 2021-24 

Princippet for fordelingen af midlerne mellem indsatsområderne er, at der som følge af 

Kulturministerens indstilling, er en hovedvægt på indsatsområdet At lære at være, som er rettet 

mod en målgruppe af rent børn og unge. De resterende midler er fordelt ligeligt mellem de sidste 

to indsatsområder, fraregnet administrationsomkostninger. 

Under hvert af de tre indsatsområder findes hhv. en puljeordning og et beløb afsat til 

aftaleprojekter. Begge dele skal tjene til at løfte indsatsområdets mål samt fastholde et dynamisk 

og udviklingsorienteret sigte i kulturaftalen. 
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Procentvis fordeling af budget mellem indsatsområder: 

 
 

 
 

Budget for indsatsområdet At lære at være baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

1/1 kunstner til ¼ pris (Nu 
BMMK) (tidl. Amtslige midler) 

1.080.344 1.080.344 1.080.344 1.080.344 4.321.376 

Med skolen i biografen (tidl. 
Amtslige midler) 

456.599 456.599 456.599 456.599 1.826.396 

Aftaleprojekter (open call) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5.000.000 

Vækstlagspulje for unge aktører 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 

Projektledelse og økonomi 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 3.716.943 3.716.943 3.716.943 3.716.943 14.867.772 
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Puljen under At lære at være er rettet mod de yngste kulturaktører, der tager deres første skridt 

imod en potentielt professionel karriere og bygger videre på vores tidligere erfaringer med 

pilotpuljen Kulturstarteren under UMMK, som blev lanceret i 2019. Puljens DNA er hurtig 

respons, minimalt bureaukrati og aktiv sparring. Der vil i puljekriterierne blive lagt vægt på 

børn og unges aktive deltagelse i projekter. 

Aftaleprojekterne under dette indsatsområde findes via open call og skal rettes mod børn og 

unge, fx som bredt involverende projekter med aktiv deltagelse eller i form af talentarbejde. 

 
Budget for indsatsområdet Sund med kultur baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

Aftaleprojekter inkl. 
forskning 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

Kunstner- og foreningspulje 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 5.320.000 

 

Puljen under Sund med kultur retter sig mod de professionelt arbejdende kunstnere og kulturelle 

foreninger. Dette skal bidrage til at løfte indsatsområdets målsætninger om at øge trivsel, 

sundhed og livskvalitet ved at bringe kunst og kultur ind i nye eksperimenterende 

sammenhænge samt opdyrke nye markeder og kontekster for den professionelle kunst. 

Aftaleprojekterne findes i løbet af første år af kulturaftalen. Kriterierne for vores 

samarbejdspartnere er bl.a. at de forpligter sig til dokumentation, vidensdeling og 

eksperimenter indenfor feltet kultur, sundhed og livskvalitet. 

 
Budget for indsatsområdet Nordjyske fortællinger baseret på 2020-tal 

Budget 2021 2022 2023 2024 i alt 

Aftaleprojekter 670.000 670.000 670.000 670.000 2.680.000 

Puljer: Tværregionale 
samarbejder 

200.000 1.000.000 1.000.000 200.000 2.400.000 

Formidling og evaluering af 
indsatsområdet 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

I alt 900.000 1.700.000 1.700.000 900.000 5.200.000 

 

Puljen under Nordjyske fortællinger målrettes tværgående samarbejder mellem institutioner, 

foreninger og lokalmiljøer. Aftaleprojekterne skal bidrage til at fortælle de autentiske nordjyske 

fortællinger og skabe opmærksomhed om Nordjylland som kulturdestination for nye 

målgrupper heriblandt børn, unge og deres familier.  
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Bilag 5: Organisation, herunder en beskrivelse af balancen mellem politisk 

ansvar og kulturel sagkundskab 

KulturKANtens samarbejdsorganisation er bygget op på baggrund af erfaringer fra de tidligere 
kulturaftaler. 

Politisk styregruppe 

Kulturaftalen organiseres med en politisk styregruppe som styrende og besluttende organ. 

Styregruppen består af i alt 14 medlemmer, der som udgangspunkt udgøres af formændene fra 
hver af de 11 medlemskommuners kulturudvalg samt Udvalget for Regional Udvikling i Region 
Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med to personer. Hver 
kommune og Region Nordjylland udpeger endvidere en suppleant for repræsentanten i politisk 
styregruppe. 

Administrativ styregruppe 

Der nedsættes en administrativ styregruppe, der har ansvaret for udvikling, fremdrift og løbende 
evaluering. Administrativ styregruppe har indstillingsret til og står for sekretariatsbetjeningen af 
politisk styregruppe. 

Den administrative styregruppe består som udgangspunkt af fagcheferne i de 11 kommuner 
samt Region Nordjylland, men andre medarbejdere også kan gives mandat. Region Nordjylland 
og Aalborg Kommune deltager med hver to personer, og administrativ styregruppe består 
således af i alt 14 medlemmer. 

Formandskab 

Der udpeges en formand og to næstformænd for den politiske styregruppe og for den 
administrative styregruppe. Den ene næstformand repræsenterer Region Nordjylland, den anden 
vælges blandt medlemskommunerne. Formandskabet i administrativ styregruppe følger 
formandskabet i politiske styregruppe. Formandskabet varetages i de fire år, kulturaftalen løber. 

Sekretariat 

Sekretariatet betjener politisk og administrativ styregruppe og står for koordinering mellem 
organisationens forskellige led. Derudover varetager sekretariatet aftalens overordnede 
kommunikation, kontakt til Kulturministeriet og andre kulturaftaler samt økonomistyring. Hertil 
kommer, at sekretariatet har tovholderfunktionen i forhold til sagsbehandling og opfølgning på 
ansøgninger til Kunstnerpuljen og Institutions/foreningspuljen under indsatsområderne Sund 
med kultur og Nordjyske fortællinger. Indsatsområdet At lære at være administreres af en lokal 
projektleder, da de mange vækstlags- og ungeaktiviteter under dette område forventes at kræve 
en dedikeret indsats og sparring. De øvrige indsatsområder er rettet mod samarbejde med 
institutioner og professionelle kunstnere med større kapacitet til selvstændig administration. 
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Indsatsområder 

Inden for hvert indsatsområde etableres projektgrupper til eksekvering af indsatserne. Det er 
projektgruppernes ansvar at konkretisere og implementere indsatsområderne i 
overensstemmelse med mission, vision og målsætninger. Projektgrupperne får tilknyttet en 
politisk sparringsgruppe bestående af tre repræsentanter fra politisk styregruppe. Den politiske 
sparringsgruppe bistår projektgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller uklarhed om 
projektets overordnede mål og retning for at sikre, at der hurtigt kan træffes en beslutning. 

Kulturfagligt korps 

Kulturaftalen tilknyttes et fagligt korps, der skal bistå med vurdering og kvalitetssikring af 
projektansøgninger og ved efterfølgende evaluering af støttede projekter. Det faglige korps 
består af ressourcepersoner inden for relevante kulturelle genrer samt sundhedsfaglige i 
forbindelse med indsatsområdet Sund med kultur. 

Kulturkonsulentnetværk 

Der etableres et netværk af kulturkonsulenter fra medlemskommunerne/regionen. 
Medlemskommunerne/regionen kan have flere konsulenter siddende i netværket så forskellige 
fagprofiler kommer i spil. Netværket fungerer både som en erfa-gruppe på tværs af kommunerne 
på konsulentniveau og som en ressourcebank, hvor hver kommune/region forpligter sig til at 
bidrage til kvalificering og implementering af aftalens aktiviteter. Netværket sikrer kendskab og 
samarbejde på tværs af regionen. Koordinator er tovholder og koordinerer netværkets arbejde. 
Kommunerne/regionen skiftes til at være vært ved netværkets møder. 

Organisationsmodel for KulturKANten 2021-2024: 
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Bilag 6: Plan for national erfaringsudveksling og kommunikation  

 

Regional erfaringsudveksling 

Kommunikationsplan 

Vi ønsker gennem en aktiv kommunikationsstrategi at udbrede kendskabet til kulturaftalens 

aktiviteter og muligheder og hermed nå bredt ud også til nye målgrupper blandt både borgere 

og potentielle aktører. Vores primære ambassadører er som altid de deltagende kommuner og 

regionen, men gennem inddragende forløb i form af open call, konferencer o.l. vil vi også 

aktivere kulturaktører og institutioner i kommunikationen. Som en del af 

kommunikationsstrategien afholdes årsmøder for de involverede i KulturKANten – både 

interne samt kulturaktører. 

 

Medier 

For at sikre kendskab til aftalens aktiviteter blandt borgernes skal projekterne arbejde med 

alternative afrapporterings formater, der egner sig til digital udbredelse med bred appel – 

videodokumentation, e-bog, podcast, artisttalks eller andet. Gennem aftaleperioden arbejdes 

der derudover professionelt med kommunikation af aftalens indsatser – både i form af 

konferencer og dialog med aktørerne og i form af kommunikation via hjemmeside, 

nyhedsbreve og sociale samt traditionelle medier. 

National erfaringsudveksling 

Kommunikationsplan 

Som laboratorium for eksperimenter indenfor kommunale og tværgående kulturprojekter 

udvikles meget værdifuld viden i kulturaftalerne. For at sikre, at disse erfaringer når ud på 

nationalt niveau forpligter aftalen sig til at deltage i konferencer og i kulturelle fora med resultater 

fra projekterne. Kulturregionen vil også gennem sit engagement på Kulturmødet Mors formidle 

erfaringer og showcase projekter. 

 

Samarbejde med andre kulturregioner mv. 

Som en del af den vidensindsamling og erfaringsudveksling, vi lægger vægt på under 

indsatsområdet Sund med kultur, vil vi etablere et tværregionalt samarbejde med Kulturregion 

Fyn og Kulturmetropolen. Disse kulturregioner arbejder ligeledes med feltet Sundhed og 

Kultur, og for at lære af hinandens erfaringer vil vi undervejs i aftaleperioden etablere fora for 

vidensdeling som konferencer og studiebesøg.  

Vi vil ligeledes fortsætte de tværgående halvårlige møder for kulturaftalernes politiske niveau 

med skiftende værtskab. Som fælles national reference for kulturaftalerne vil også Slots-og 

Kulturstyrelsen være en oplagt partner som facilitator af vidensdeling mellem aftalerne og som 

løftestang til den nationale debat. 
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Vedtægter for foreningen Den Vestdanske Filmpulje 
m.b.a. 
 
 
 
 
 
 
 
U§ 1. Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er Den Vestdanske Filmpulje. 
 
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 
 
 
U§ 2a. Formål 
 
Foreningen har et almennyttigt formål med et kulturelt sigte. 
 
Foreningens formål er at yde støtte til produktion af film, TV- og 
multimedieproduktion i det vestdanske område med hovedvægten lagt på 
fiktionsfilm og -TV. 
 
Foreningen yder støtte til kunstnerisk interessante produktioner m.v., der har 
kulturel reference til det vestdanske område og som understøtter udviklingen af et 
lokalt film- og TV-miljø til gavn for beskæftigelsen i det vestdanske område. 
 
Foreningen kan deltage i eller støtte andre initiativer, der har til formål at fremme 
udviklingen af det lokale film- og TV-miljø, f.eks. støtte til manuskriptudvikling, samt i 
specielle tilfælde uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere e.l. 
 
 
U§ 2b. Støttebetingelser 
 
Foreningens hovedopgave er at deltage i finansieringen af film, men som hovedregel 
kan der ikke ydes fuld finansiering til produktioner. 
 
For film med kommerciel værdi aftales en konkret tilbagebetalingsmodel. 
 
For støtte til andre områder træffer foreningen konkret beslutning om størrelse, 
form og evt. vilkår for tilbagebetaling. 
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U§ 3. Foreningens kapital og drift 
 
Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra fonde og offentlige 
myndigheder samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af foreningen i 
overensstemmelse med foreningens formål. 
 
Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål. 
Foreningen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af 
formuen. 
 
 
U§ 4. Medlemmer 
 
Som medlemmer af foreningen kan optages interesserede vestdanske regioner, 
kommuner samt formidlere af statslig filmstøtte. 
For at blive medlem af foreningen, skal ovennævnte parter indbetale et af foreningen 
fastsat årligt bidrag. 
 
Som bilag 1 findes vejledende bidragsstørrelser. Medlemmer kan dog indbetale 
højere bidrag end minimumsbidraget. 
 
Hvis en region eller en kommune ikke længere ønsker at indbetale det årlige 
minimumsbidrag til foreningen, ophører den pågældende region kommune eller 
formidler af statslig filmstøtte med at være medlem. 
 
En kommune eller en region kan genindtræde i foreningen ved at indbetale det af 
foreningen fastlagte årlige bidrag. 
 
Det danske Filminstitut eller en anden formidler af statslig filmstøtte kan blive 
medlem af foreningen, hvis der indbetales et efter foreningens opfattelse passende 
årligt bidrag. 
 
 
U§ 5. Generalforsamlingen 
 
Foreningen ledes af generalforsamlingen. 
 
Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent, har adgang til at stemme på 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen udfærdiger selv sin forretningsorden. 
 
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre 
andet er angivet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger på 
generalforsamlingen, er formandens stemme udslagsgivende. Generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. 
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Der afholdes generalforsamling en gang om året i april måned.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver 
det, idet den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest én måned efter 
at begæring herom er modtaget. 
 
Formanden for bestyrelsen har ansvaret for, at der udsendes dagsorden med 
indkaldelse til generalforsamlingen senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
Formanden skal sørge for, at der laves referat af generalforsamlingens beslutninger.  
 
Referatet skal godkendes af bestyrelsen. 
 
 
U§ 6. Generalforsamlingens opgaver 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Foreningens budget og regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære 
generalforsamling i april måned. 
 
Generalforsamlingen træffer beslutning om eventuelle vilkår for tilbagebetaling af 
bidrag (jvf. vedtægternes § 2b, samt adgangen til at bemyndige formanden til at 
træffe konkrete beslutninger) samt om minimumsstørrelsen af det i § 4 nævnte årlige 
medlemsbidrag. 
 
Generalforsamlingen kan fastsætte instrukser for bestyrelsens arbejde. 
 
Formanden for bestyrelsen skal aflægge beretning for generalforsamlingen. 
 
 
U§ 7. Bestyrelsen 
 
Generalforsamlingen vælger op til 8 medlemmer af bestyrelsen, hvortil kommer en 
formand og en næstformand, jvf. nedenfor. 
 
En repræsentant fra den største kommunale bidragyder er født formand for 
bestyrelsen, mens en repræsentant fra den næststørste kommunale eller regionale 
bidragyder er født næstformand for bestyrelsen. 
 
Ved sammensætningen af bestyrelsen skal der tilstræbes en bredt dækkende 
repræsentation. 
 
Hvis Det danske Filminstitut og/eller en anden formidler af statslig filmstøtte deltager 
i foreningens virksomhed, kan den/de pågældende institution(er) tilsammen tilbydes 
ét sæde i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år. 
 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.  
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Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med dens formål. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og udarbejder forsag til budget 
samt regnskab. 
 
Bestyrelsen træffer beslutning vedr. konkrete ansøgninger om støtte indenfor 
rammerne af det vedtagne budget og på baggrund af generalforsamlingens evt. 
instrukser. 
 
Formanden skal sørge for, at der laves referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet 
skal godkendes af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen kan tilknytte en eller flere konsulenter til at rådgive sig med hensyn til 
valg af de film og Tv-produktioner, der skal have støtte, herunder støttens størrelse. 
 
Hvis Bestyrelsen modtager en konkret klage over sagsbehandlingen i Bestyrelsen 
og/eller sekretariatet, kan Bestyrelsen beslutte at nedsætte et udvalg bestående af 
en jurist fra 3 af foreningens medlemmer. 
 
Dette udvalg skal efterprøve sagsbehandlingen og rådgive Bestyrelsen om hvorvidt 
der, efter udvalgets opfattelse, er begået sagsbehandlingsfejl og hvis det er tilfældet, 
hvorvidt sagsbehandlingen bør gå om. 
 
Bestyrelsen træffer herefter en afgørelse om evt. genoptagelse af den sag, klagen 
vedrører. 
 
 
U§ 8. Sekretariat 
 
Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens sekretariat. 
 
Sekretariatet refererer til formanden. 
 
En repræsentant for sekretariatet deltager i generalforsamlingen samt i bestyrelsens 
møder uden stemmeret. 
 
 
U§ 9. Tegning og hæftelse 
 
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller 
næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 
Der kan meddeles prokura. 
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For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid 
værende formue i foreningen. 
 
 
U§ 10. Regnskab 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
 
Regnskabet skal underskrives af formanden og den sekretariatsansvarlige forinden 
forelæggelse for generalforsamlingen. 
 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller 
Kommunernes Revisionsafdeling. 
 
 
U§ 11. Ophør 
 
Foreningen opløses, hvis 2/3 flertal af deltagerne i generalforsamlingen på to af 
hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum træffer beslutning 
herom. 
 
Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens 
formål. 
 
 
U§ 12. Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor. 
 
 
 
 
Revideret på generalforsamlingen 5. april 2013. 
Revideret på generalforsamlingen 11. april 2003 (ændring af §7). 
Vedtaget på stiftende møde den 23. august 2001 
 
Christian Mølgaard 

dirigent 
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Bilag 1  
Vejledende mindste bidragsstørrelser: 
 
Kommuner: 
Over 200.000 indbyggere  3,00 kr. / indbygger 
100.000 - 200.000 indbyggere 1,25 kr. / indbygger 
under 100.000 indbyggere  1,00 kr. / indbygger 
 
Øvrige: 
Øvrige medlemmer  1,00 kr. / indbygger 
 
 
Bilag 2 
Formanden kan af bestyrelsen, i særlige tilfælde, bemyndiges til at træffe beslutning 
om bidrag til enkeltstående projekter. 
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Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 

Punkt 1. Grundlag

I henhold til folkeoplysningsloven §35, stk. 2 (nr. 574 af 7. juni 2011 i lovbekendtgørelse) 
skal Frederikshavn Byråd oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med 
repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 i 
folkeoplysningsloven. 
Det vedrører foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter folkeoplysende 
voksenundervisning; frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt udviklingsarbejde 
inden for lovens område. 

Med den vedtagne Folkeoplysningspolitik i xx 2021, skal Folkeoplysningsudvalgets 
vedtægter ændres så de kan træde i kraft pr. 1. januar 2022. 
  

Punkt 2. Opgaver og rammer

Frederikshavn Kommune nedsætter et Folkeoplysningsudvalg jf. §35, stk. 2. 

Kommunalbestyrelsen sikrer dermed brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen 
inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed: 

- §34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed
- Kommunes budget for den folkeoplysende virksomhed 
- Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed

De overordnede retningslinjer og fokuspunkter for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er 
fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningsudvalget er tildelt: 

 Høres ift. kommunalt nybyggeri, renovering og lejemål, der vedrører 

Folkeoplysningsudvalgets område. 

 Beslutningsret på talentpuljen, lokalefordeling. 

 Høres ved eksempelvis udvidelse af lokaletilskud, gebyrmodellen og 

anlægspuljen. 

Punkt 3. Udvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret. 

Tre medlemmer udpeges af byrådet fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Børne- og 
Ungdomsudvalget (BUU), Social- og Sundhedsudvalget (SSU), hvor formanden for KFU er 
født medlem.



Tre medlemmer udpeges som repræsentation fra hovedområde 1 og hovedområde 2 med 
en repræsentant fra hver af følgende områder: Frederikshavn Ungdoms fællesråd (FUF), 
Idrætssamvirket (IS) og Aftenskolerne. 

Der udpeges en personlig suppleant for hver, hvis et udpeget medlem skulle få 
længerevarende forfald. Suppleanter deltager ikke ved enkeltstående fravær. 
Disse medlemmer udpeges af de respektive organisationer til Kultur- og Fritidsudvalgets 
godkendelse. 

En plads stilles til rådighed for en repræsentant med suppleant fundet blandt 
selvorganiserede interessenter på folkeoplysningens område. 
Udpegningen sker ved lodtrækning i første kvartal af byrådsperioden mellem indkomne 
forslag efter et ”open call” blandt interesserede fra målgruppen. Målgruppen består af 
selvorganiserede interessenter, der skal kunne godtgøre, at de i minimum et år har 
beskæftiget sig med/gennemført relevante aktiviteter for området.
Umiddelbart efter fristen for fremsendelse af interessetilkendegivelse trækker 
administrationen lod blandt de indkomne tilkendegivelser. Der udtrækkes også en 
suppleant.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender efterfølgende udpegningen.

Indkommer der ikke forslag til denne plads, tildeles pladsen til udpegning fra enten FUF, IS 
eller aftenskoleområdet. Tildeling af pladsen vil ske ved lodtrækning mellem de tre
områder. Området, der i så fald tildeles pladsen, udpeger herefter et medlem og en 
personlig suppleant til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Alle medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig valgperiode svarende til 
byrådsperioden.
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned i hvilket nyt valg til dette har fundet sted. 
Valg foretages snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden den 1. april i det 
efterfølgende år.

Punkt 4. Udtrædelse i valgperiode

Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder 
suppleanten.

stk. 2. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal suppleanten indkaldes.

stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, 
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Punkt 5. Underudvalg

Der kan nedsættes underudvalg, når dette findes hensigtsmæssigt. Medlemmer af 
underudvalg kan udpeges uden for folkeoplysningsudvalgets medlemskreds fra 
eksempelvis skoleliv, erhvervsliv, lokalliv, by og land, alt efter hvilken opgave 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at benytte et underudvalg. 



Punkt 6. Konstituering og forretningsorden

Folkeoplysningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand
Forretningsorden følger byrådets forretningsorden. Administrationen deltager i 
udvalgsmøderne og varetager sekretariatsfunktionen. Administrationen har ikke 
stemmeret. 

Punkt 7. Møder og fastsættelse af dagsorden

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, når formanden eller 4 af med-
lemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert
kvartal.

stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, som planlægges for 1 år ad 
gangen.

stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 arbejdes 
dage inden møderne til medlemmerne, en dagsorden med eventuelle bilag. 
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette 
meddeles formanden og administration senest 2 uger før mødet afholdes.

stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når 
mødet indkaldes, skal formanden redegøre for baggrunden for det korte 
mødevarsel. 

stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at 
beslutningerne indføres i beslutningsprotokol.

stk. 7.

stk. 8.

Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

Mødeprotokollen skal underskrives at de fremmødte medlemmer. 

Punkt 8. Beslutningsdygtighed

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.

stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Er formanden ikke tilstede overgår 
formandens kompetencer til næstformanden.

Punkt 9. Vederlag

Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af 
kommunen. Administrationen deltager på alle møder. Vedkommende sikrer de praktiske 
opgaver med udsendelse af dagsorden, mødeindkaldelse samt sikrer administrativ 
godkendelse af foreninger og deres driftstilskud. Udvalget orienteres i den forbindelse 
løbende om foreningsgodkendelser.  



Punkt 10. Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft den xx. xx. 2021. 

Vedtaget i Frederikshavn Byråd den dato – måned- 2021
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Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 

Punkt 1. Grundlag

I henhold til folkeoplysningsloven §35, stk. 2 (nr. 574 af 7. juni 2011 i lovbekendtgørelse) 
skal Frederikshavn Byråd oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med 
repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 i 
Folkeoplysningsloven. 
Det vedrører foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter folkeoplysende 
voksenundervisning; frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt udviklingsarbejde 
inden for lovens område. 

Med den vedtagne Folkeoplysningspolitik i xx 2021, skal Folkeoplysningsudvalgets 
vedtægter ændres så de kan træde i kraft pr. 1. januar 2022. 
  

Punkt 2. Opgaver og rammer

Frederikshavn Kommune nedsætter et Folkeoplysningsudvalg jf. §35, stk. 2. 

Kommunalbestyrelsen sikrer dermed brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen 
inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed: 

- §34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed
- Kommunes budget for den folkeoplysende virksomhed 
- Kommunes regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed

De overordnede retningslinjer og fokuspunkter for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er 
fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningsudvalget er tildelt: 

 Høres ift. kommunalt nybyggeri, renovering og lejemål, der vedrører 

Folkeoplysningsudvalgets område. 

 Beslutningsret på talentpuljen, lokalefordeling. 

 Høres ved eksempelvis udvidelse af lokaletilskud, gebyrmodellen og 

anlægspuljen. 

Punkt 3. Udvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 7 medlemmer, der alle har stemmeret.

stk. 2. 3 medlemmer vælges af byrådet, dog således at de nævnte fagområder er 
repræsenteret med følgende:  

- 1 medlem indstilles af Børne- og Ungdomsområdet



- 1 medlem indstilles af Sundhedsområdet
- 1 medlem indstilles af Kultur og Fritidsområdet

De indstillede kandidater må ikke være medlem af byrådet, men indstillede 
kandidater skal repræsentere fagområdets interesser i forhold til 
folkeoplysnings området. 

Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand.

stk. 3. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed 
hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning.

stk. 4. 2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis 
virksomhed hovedsagelig omfatter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 5. 1 medlem udpeges af byrådet på baggrund af lodtrækning blandt kandidater, 
der har givet interessetilkendegivelse om plads i Folkeoplysningsudvalget. 

stk. 6. Der vælges personlig suppleant til alle poster.   

Punkt 4. Valgprocedure

Ved valg til Folkeoplysningsudvalget for repræsentanter for den folkeoplysende 
voksenundervisning samt det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, indkaldes der med 
mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale dagblade forslag til kandidater, jf. §2 stk. 
3, 4. og 5 og der indkaldes til valgmøde. 

stk. 2. Kun repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op til datoen for valget 
til folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende virksomhed, kan 
foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Virksomheden skal være gen-
nemført med tilskud fra loven eller i lokaler m.v. anvist i henhold til loven.

De foreslåede kandidater skal personligt være til stede på valgmødet.

stk. 3. Hvis der ikke indstilles nok kandidater til folkeoplysningsudvalget vælger 
byrådet medlemmer og suppleanter.

Valget gennemføres jf. Bilag 1. 

Valghandlingen og administrationen af denne forestås af Center for Kultur og 
Borgerservice i Frederikshavn kommune.

Punkt 5. Valgperiode

Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode og følger 
kommunalbestyrelsens valgperiode. Dog således, at der indkaldes efter 2 år til 
lodtrækning om plads jf. punkt 3 stk. 5., 3 mdr. før 3. år i valgperioden. 
Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned i hvilket nyt valg til dette har fundet sted. 
Valg foretages snarest muligt efter kommunalvalget og senest inden den 1. april i det 
efterfølgende år.



punkt 6. Udtrædelse i valgperiode

Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder 
suppleanten.

stk. 2. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal suppleanten indkaldes.

stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen suppleant, 
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Punkt 7. Underudvalg

Der kan nedsættes underudvalg, når dette findes hensigtsmæssigt. Medlemmer af 
underudvalg kan udpeges uden for folkeoplysningsudvalgets medlemskreds fra 
eksempelvis skoleliv, erhvervsliv, lokalliv, by og land, alt efter hvilken opgave 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at benytte et underudvalg. 

Punkt 8. Konstituering og forretningsorden

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Forretningsorden 
følger byrådets forretningsorden. Administrationen deltager i udvalgsmøderne og 
varetager sekretariatsfunktionen. Administrationen har ikke stemmeret. 

Punkt 9. Møder og fastsættelse af dagsorden

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, når formanden eller 4 af med-
lemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert
kvartal.

stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, som planlægges for 1 år ad 
gangen.

stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 arbejdes 
dage inden møderne til medlemmerne, en dagsorden med eventuelle bilag. 
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette 
meddeles formanden og administration senest 2 uger før mødet afholdes.

stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når 
mødet indkaldes, skal formanden redegøre for baggrunden for det korte 
mødevarsel. 

stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at 
beslutningerne indføres i beslutningsprotokol.

stk. 7.

stk. 8.

Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

Mødeprotokollen skal underskrives at de fremmødte medlemmer. 



Punkt 10. Beslutningsdygtighed

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.

stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Er formanden ikke tilstede overgår 
formandens kompetencer til næstformanden.

Punkt 11. Vederlag

Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af 
kommunen. Administrationen deltager på alle møder. Vedkommende sikrer de praktiske 
opgaver med udsendelse af dagsorden, mødeindkaldelse samt sikrer administrativ 
godkendelse af foreninger og deres driftstilskud. Udvalget orienteres i den forbindelse 
løbende om foreningsgodkendelser.  

Punkt 12. Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft den xx. xx. 2021. 

Vedtaget i Frederikshavn Byråd den dato – måned- 2021

Bilag 1

1. Efter annoncering i den lokale presse sendes skriftlig forslag til kandidater til 
Foleoplysningsudvalget. Foreningsmedlemmernes forslag til kandidat samt egen 
underskrift skal tydeligt fremgå af forslaget. Forslaget skal være Center for Kultur-
og Borgerservice i hænde senest 1 uge før valgets afholdelse. 

2. Kandidaterne skal være personligt til stede på valgdagen og – stedet. 
Administrationen sikrer sig, at kandidaterne er til stede ved opråb af navn og 
forening. 

3. Stemmesedler deles ud til de fremmødte kandidater. Der skal påføres 1 eller 2
navne for hhv. den folkeoplysende voksenundervisning samt det almene 
folkeoplysende foreningsarbejde i prioriteret rækkefølge på stemmesedlen.  

4. Stemmesedlerne tælles op. De(n) 1 / 2 repræsentant(er), der har fået flest stemmer 
er hermed valgt til Folkeoplysningsudvalget på lige vilkår. 
Den 2. valgte repræsentant på området for den folkeoplysende voksenundervisning 
og de 3. og 4. valgte repræsentanter på området for det almene foreningsarbejde 
har værget som suppleant(er). 



5. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg på de ikke-tiltrådte poster. 

6. Til de poster punkt 3 stk. 5. af en varighed på 2 år foregår ved offentlig lodtrækning 
på mødet herefter.   
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Folkeoplysningspolitik 2017-2020

Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der 

er inkluderende, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af medborgerskab og bygger på 

demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Målsætninger

Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er/har: 

Tilgængelig 

Det skal være nemmere at drive folkeoplysende virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, sikre 

tilgængelige faciliteter, understøtte nye organiseringsformer og anvende teknologier og videreudvikle 

mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 

Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal styrkes – at det folkeoplysende er en del af den demokratiske 

dannelse – det at være samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 

Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større grad af ansvar for udvikling af området som 

helhed og i samspil med øvrige aktører. 

Synlig 

Folkeoplysningen skal sikre videndeling blandt de folkeoplysende aktører – og være synlig i lokalområdet. 

Udsyn 

Der skal sikres sammenhæng til andre områder for at skabe medejerskab, samarbejde og udvikling med 

civilsamfundet og relevante partnere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, landdistrikts- og 

byudvikling, det sociale område.
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Folkeoplysning for alle

I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplysningen som en del af den danske kultur og demokratiske arv. 

Den er et fællesskab og et redskab. 

 Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, erfaringer og synspunkter

 Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesskabet højst ved godkendelse af folkeoplysende foreninger. Det er 

foreningens grundlag, der er vigtig: 

 At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysende alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sikrer et åbent, 

inkluderende og dialogorienteret fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver aktive medskabere

 At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

 At det folkeoplysende område og interessenter i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en fortsat 

udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget

I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-udvalget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsentanter med interesse for det folkeoplysende. Nærmere 

beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den folkeoplysende virksomhed inddrages i alle sammenhænge af 

generel betydning for det folkeoplysende. Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, anlægsprojekter, 

lokalefordeling, definition af ansøgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for vedtagelsen af 

folkeoplysningspolitik, budget for det folkeoplysende område og regler for tilskud til det folkeoplysende er også 

udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

De folkeoplysende aktører

I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folkeoplysende virksomhed har en tydelig stemme i den 

demokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 

paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og fremme de 

frivillige folkeoplysende foreningers interesser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver især 

fungerer som talerør for sit område.
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De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fungerer som 

sparrings- og samarbejdspartner for det politiske system. 

Udviklingspulje

Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet udviklingsarbejde indenfor det folkeoplysende område.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og voksenundervisning - samt af grupper, der ikke traditionelt ses 

som en del af det folkeoplysende - og som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

 at identificere og igangsætte endnu flere aktiviteter, der ligger i randområdet af det traditionelt folkeoply-

sende, for at endnu flere borgere får del i midler og muligheder - og får berøring med de grundlæggende 

værdier i folkeoplysningen

 at motivere til mere læring og ledelse i det folkeoplysende gennem uddannelse af aktører indenfor det 

folkeoplysende

 at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer og netværk, der er med til at styrke det folkeoplysende i 

en mere individ-baseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal opfylde følgende krav: 

 projektet skal forny det folkeoplysende område 

 projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye organisationsformer eller ny viden 

 der lægges vægt på projekter, der ansøges af en partnerkreds
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Prioriterede spor 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere fire spor for det folkeoplysende område, der skal understøtte 

politikkens målsætninger og føre videre til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats

2. Inklusion

3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats

Den frivilligt drevne indsats er en uvurderlig ressource. De folkeoplysende foreninger er båret af en energi og 

interesse, som mange frivillige yder hver dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrelsesarbejde, 

som træner eller underviser, eller det at køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

 Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats blandt andet gennem uddeling af priser

 Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiseringen af den frivillige indsats

 Udvikling og formidling af værktøjer til fastholdelse og rekruttering af frivillige 

 Samarbejdsbånd eller partnerskaber med relevante partnere

 Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 

Det folkeoplysende område udfordres og forandres konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisationsformer, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. Er de 

folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, som måske ikke kender de folkeoplysende værdier – hvordan 

kan de tage del i folkeoplysningen? Og hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende aktiviteter i lyset af

kommunens demografiske udvikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som ønsker at 

udvikle og bidrage til det folkeoplysende, kan deltage. Det drejer ikke kun om inklusion af nye medlemmer, men 

i lige så høj grad om, hvordan vi møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi deler de faciliteter, der er 

til rådighed. 

Det skal ske ved: 
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 Inklusion af nye målgrupper i det etablerede foreningsliv

 Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og organisationsformer, som er beslægtet med det 

folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede grupper, sociale foreninger og landsbyråd

 Samarbejdsbånd eller partnerskaber med tilgrænsende områder, der medudvikler eller supplerer det 

folkeoplysende område

 Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og 

civilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer og landsbyer

3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter

I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 

folkeoplysende, mens andre grænser op til at være folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udbydere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 

arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkurrent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et supplement. I 

Frederikshavn Kommune mener vi, at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de folkeoplysende aktiviteter, 

ved at det kan styrke kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

 Koordinering af aktivitets- og programplanlægning 

 Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

 Forsøgsordning med arrangementer som appetitvækker forud for aktivitetsprogram 

 Facilitetsudvikling, der forener og samskaber aktiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

Børn og unges deltagelse i folkeoplysende foreninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da vi tror på, at 

aktiviteter, som udøves i fællesskab, styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at et stærkt socialt 

netværk er en vigtig ressource for børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

 Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet blandt børn og unge

 Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har været foreningsaktive



6

Afslutning

Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter retningen for det daglige arbejde med den folkeoplysende 

virksomhed. Den vil blive fulgt op af indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør politikken. 

Frederikshavn Kommune

2017

Faktaboks - lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, godkendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 

Kommunes egne retningslinjer for området. I Frederikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 

folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoplysende forening og 10 som folkeoplysende 

voksenundervisning. 

Det samlede økonomiske ramme på området er i 2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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Folkeoplysningspolitik 

Kultur- og Fritidsvision – NOGET FOR ALLE NÅR VI HAR FRI 

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der 

er inkluderende, med det formål at øge den mentale og fysiske sundhed. Politikken skal bidrage til at åbne 

hinandens øjne for, hvor meget vi faktisk får til at ske her i kommunen. Frederikshavn kommune motiverer

borgere, foreninger og andre aktører til at byde ind med nye ideer og projekter samt fremme oplevelsen af 

medborgerskab, fællesskaber der bygger på demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Målsætninger

Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysning bidrager til opfyldelse af visionen ved at være eller blive:

Tilgængelig 

Det kan ske ved at smidiggøre regler, sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye organiseringsformer og 

anvende teknologier og videreudvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. Tilbyde aktiviteter og 

fællesskaber for alle kommunes borgermed lydhørhed for nye strømninger og ønsker til fornyelse. 

Inkluderende 

Folkeoplysning skal skabe en bevidsthed at det folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at 

være samfundsborger i Danmark, at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 

Folkeoplysning skal bidrage til og understøtte udviklingen af samfundet som helhed, i samspil med øvrige

aktører. 

Synlig 

Folkeoplysning skal stå på videndeling og samarbejde blandt de folkeoplysende aktører – og være synlig i 

lokalsamfundet. 

Udsyn 

Der skal sikres sammenhæng til andre for at skabe medejerskab, samarbejde og udvikling sammen med det 

øvrige civilsamfund og relevante kommunale partnere – fx børn og unge, handicap, ældre, landdistrikts- og 

byudvikling og hele det det sociale område.
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Visions fokus punkter 

Stolthed

Tiden foregår, stoltheden består

Vi tænker ikke altid over, at den er der. Stoltheden. Stoltheden over de byer vi kommer fra, den natur vi deler, 

og alt der imellem vi sammen har skabt og har kært. Vi er fyrtårnet på toppen af Danmark- og vi må gerne lade 

det lyse. 

Fællesskab 

Det enestående fællesskab 

Styrken er i det vi gør sammen. Stærke fællesskaber inspirerer, aktiverer og giver lyst til nye oplevelser i 

lokallivet, der en dag bliver til vores fælleshistorie. Når vi har fri, skaber vi sammen det liv , der gør vores 

lokalområder enestående og unikke. 

Frivillighed

Frivillighed er balsam for (ild)sjælen

Lad os give frivilligheden trænere i foreningerne til kagebagerne, der gør ethvert lokalarrangement ekstra godt. 

Selvom frivillighed ikke købes, ville vi alle være fattigere uden den. Lad os derfor sammen passe på den.

Nysgerrighed 

Hellere optimister der fejler, end pessimister der stejler.

Fra Vanetænkning, til gentænkning, til nytænkning – det er sådan vi fortsætter fremad. Nye idéer gror ud af det 

fundament, som vi står på. Derfor tør vi sætte nye skibe i havet, også selvom vi kommer på dybt vand. 

Den frivilligt drevne indsats er en uvurderlig ressource. De folkeoplysende foreninger er båret af den energi og 

interesse, som mange frivillige yder hver dag.

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som ønsker at 

udvikle og bidrage til det folkeoplysende, kan deltage. Det drejer ikke kun om inklusion af nye medlemmer, men 

i lige så høj grad om, hvordan vi møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi deler de faciliteter, der er 

til rådighed. 

Folkeoplysning for alle

I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplysningen som en del af den danske kultur og demokratiske arv. 

Den er et fællesskab og et redskab. 

 Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveksler viden, erfaringer og synspunkter

 Et redskab, der giver mulighed for at deltage i samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesskabet ved godkendelse af folkeoplysende foreninger. Det er for-

eningens grundlag, der er vigtig: 

 At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysende alvorligt, det betyder, at foreningen sikrer et åbent, 

inkluderende og dialogorienteret fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver aktive med skabere

 At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv deltagelse, frivillig indsats og livslang læring
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 At det folkeoplysende område og interessenter i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en fortsat 

udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver og sammensætning

Alle kommuner er forpligtiget til at have et udvalg jf. §35, stk. 2 i folkeoplysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-udvalget for Folkeoplysningsudvalget. 

I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folkeoplysende virksomhed har en tydelig stemme i den 

demokratiske debat, og at vores foreninger, aftenskoler og folkeoplysende virksomhed i øvrigt, deltager aktivt i 

debatter og dialoger for området. 

Folkeoplysningsudvalget fungerer som sparring- og samarbejdspartner for det politiske system. 

Nærmere beskrivelse af udvalgets sammenhæng ses i udvalgets vedtægter.

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

De folkeoplysende aktører

Idrætssamvirket og Frederikshavn ungdoms fællesråd er paraplyorganisation er for de folkeoplysende idræts-

og ungdomsforeninger, der arbejder for at styrke og fremme de frivillige folkeoplysende foreningers interesser i 

kommunen. 

Aftensskolerne er talerør for den folkeoplysende voksenundervisning og har hver især deres indsatsområder. 

Folkeoplysningsudvalget fungerer som rådgivning for det politiske system og bidrager herigennem til den 

fortsatte udvikling af det folkeoplysende område. 

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvar for fagområdet og Folkeoplysningsudvalget kan tildeles 

kompetencer, som ikke medfører beslutninger som påvirker fagområdets budgetoverholdelse.

Folkeoplysningsudvalget kan tildeles indstillingsret og beslutningskompetencer på Kultur- og Fritidsudvalgets 

fagområde og puljer i arbejdet med at drive folkeoplysende virksomhed.
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Østervrå 13. september 2021 

Høringssvar til: Folkeoplysningspolitikken: NOGET FOR ALLE NÅR VI HAR FRI 

 

Udfordringer 
 

Som hvis de håndteres klogt har potentiel store gevinster og modsat store tab. At lade stå til vi give 

tab. 

 

Covid 19 vil resulterer i mange blivende ændringer i samfundet og den måde vi vil leve vores liv. 

Det gælder også for foreningslivet. Mange ting vil blive gjort på en anden måde, mange mennesker 

vil gøre noget andet end det de gjorde før Covid 19. 

En af de mest umiddelbare og synlige ændringer på fritidsområdet er sker inden for det segment 

man traditionelt kalder ”de selv organiserede”. De selv organiserede har eksisteret i gennem mange 

år.  

Men som en direkte konsekvens af de mange nedlukninger er denne gruppe vokset meget i de sidste 

18 måneder. De er vokset både i antal af personer der er blevet selv organiserede, men i høj grad 

også i antallet af aktiviteter der sker i regi af de selv organiserede.  

 

Jeg beklager derfor at ”de selv organiserede” er skrevet ud af ”Folkeoplysningspolitikken: NOGET 

FOR ALLE NÅR VI HAR FRI”.   

 

Se endvidere afsnittet Baggrund til sidst.   

 

Der er ingen tvivl om at kommunen er opmærksom på de selv organiserede, ikke ved at yde tilskud 

til daglig aktiviteter, men i form af etablering af anlæg til brug for de selv organiserede. Her tænker 

jeg på MTB spor, beachvolley baner, og skatter parker. Alle 3 typer anlæg der er etableret flere 

steder i kommunen. I nogle af havnene er der også etableret faciliteter til brug for aktiviteter på og i 

havet. Kommunens stisystemer er også blevet udbygget og forbedret til stor gavn for motionisterne. 

Det der er kendetegnede for disse anlæg er at de er til fri afbenyttelse, uden nogen former for 

betaling. Brugerne er således ikke med til at betale for vedligeholdelse og anden drift. 

Modsat foreningslivet, her skal brugerne betale for brug af anlæggene i form af haller, 

svømmehaller, mødelokaler, forskellige former for huse som klubhuse, spejderhuse. I nogle af de 

nævnte eksempler står foreningslivet selv for driften/ejer lokalerne, og skal derfor selv betale 

driftsudgifterne. Her er det selvfølgelig væsentlig at nævne at foreningslivet kan søge tilskud til 

drift/lejeudgift. *) 

Men bundlinjen er at foreningslivet gennem opkrævning af kontingent skal dække en del af 

udgifterne til leje og/eller vedligeholdelse og drift, i modsætning til de anlæg der bruges af de selv 

organiserede, for dem er det gratis. Udfordring nr. 1 

 

I foreningslivet er det foreninger der køber redskaberne, og nødvendigt sikkerhedsudstyr. Her sker 

betalingen igen i gennem kontingentet, og da redskaberne deles og bruges af ”alle” medlemmer er 

det til en meget lav pris for det enkelte medlem.  

De selv organiserede skal selv betale deres redskaber 100%. Som eksempler kan nævnes løbehjul, 

skateboard, cykel, kajak m. m. samt nødvendigt sikkerhedsudstyr. Det at man i foreningslivet er 

fælles om redskaber og sikkerheds udstyr gør, at det ikke er økonomien der er den begrænsende 

faktor for at ressource svage børn og unge kan deltage. Udfordring nr. 2 

 

Men det er ikke det med pengene der er den største udfordring som jeg ser det. 
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Østervrå 13. september 2021 

De selv organiserede er kendetegnet ved at de typisk er +25 år ofte nærmere på 50. De er ressource 

stærke både i penge og evner. Ofte er tale om personer der har været aktive i foreningslivet, både 

som bestyrelsesmedlemmer og som aktive leder/træner. På mange måder personer som 

foreningslivet i høj grad savner. Let groft sagt kan man sige at med etableringen af de mange anlæg, 

har denne gruppe fået en nem og gratis adgang til anlæg hvor de kan få opfyldt deres ønsker til 

motion og fællesskaber. De er således ikke ”til rådighed” for foreningslivet. Udfordring nr. 3 

 

 

Både i foreningslivet og blandt de selv organiserede dyrkes aktiviteterne i fællesskaber. 

I foreningslivet bliver man en del af fællesskabet ved at møde frem på det offentlige annoncerede 

tidspunkt. Her er der fri adgang til alle, bevares der skal betales kontingent. 

Blandt de selv organiserede sker etableringen af fællesskaberne i lukkede cirkler, uden offentlig 

annoncering.  

Man ved ikke hvor og hvornår man mødes i grupperne, det annonceres ikke offentlig. Det sker som 

regel i lukkede Facebook grupper.  

Man indmelder sig ikke, nej man skal inviteres ind! Udfordring nr. 4 

 

I forenings livet sker alle aktiviteter under ledelse af en instruktør/leder/træner, der typisk er 

”voksen”: Der er således en der har ansvaret for aktiviteten, en der kan holde orden, og forhindre 

mobning og anden uønsket adfærd. Der arbejdes systematisk med børn og unges færdigheder, 

således at aktiviteterne sker når færdighederne er på plads. Blandt de selv organiserede er der kun 

børn og unges egne ”regler” der gælder. Udfordring nr. 5 

 

I foreningslivet er der et regelsæt for børn og unges brug af sikkerhedsudstyr (hjelme, knæ-  og 

albuebeskytter, redningsvest m. m.). Der er krav om indhentning af børneattester. Blandt de selv 

organiserede er dette op til det enkelte barn og dets forældre. Udfordring nr. 6  

 

Hos de selv organiserede er der intet børne og unge arbejde. Der arbejdes ikke med at få børn og 

unge til at dyrke den konkrete idræt, ud over enkelte forældre der lokker deres egne børn med. En 

oplagt opgave for forenings livet at gribe kunne man sige, men de oplagte instruktører er der jo 

ikke. Udfordring nr. 7 

 

En sidste ting jeg vil nævne, er at de selv organiserede, ser helt bort fra kommune grænserne. De 

benytter og slider på anlæggene uden hensyn til i hvilken kommune der har etableret anlægget. De 

køre i bil rundt efter de forskellige anlæg. Dette gælder dog i meget begrænset omfang børn og 

unge, de har ikke ressourcerne til at ”flytte” sig. De selv organiserede fællesskaber etableres også 

uden hensyn til kommune grænser. 

Turister vil også i stigende grad benytte og slide på anlæggene, uden nogen form for betaling. 

Noget helt tilsvarende gør sig gældende for den nye type event arrangører, de ser helt bort fra 

kommune grænser. 

Disse stigende ”grænseoverskridende” aktiviteter og initiativer må i en hvis grad give visse 

udfordringer både for kommunen og foreningslivet. Der er trods alt krav om bopæl i kommunen for 

at modtage kommunetilskud til aktiviteterne i foreningslivet. Udfordring nr. 8 
 

*) Forudsætter godkendte vedtægter og indberetning af regnskab, medlemsstatistik samt 

børneattester. 
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Østervrå 13. september 2021 

Baggrund 

 

Dette høringssvar skal på ingen måde ses som et kritisk indlæg mod ”de selv organiserede”.  

Jeg har selv ”bidraget” ved som lodsejer at give adgang til etablering af et MTB spor i min skov. 

 

Men jeg ser på ”de selv organiserede” som jeg ser på friskoler og privatskoler på skole området. 

De er vigtigt at vi som samfund giver plads til og også understøtter både fri- og privatskoler samt 

”de selv organiserede” Jeg ser dem som ”havkatten i hytte fadet”. Derfor er det så godt vi har dem. 

 

Samfundets sammenhængskraft kan dog ikke holde til at ”de selv organiserede” og fri- og 

privatskolerne bliver første valget, når vi som borger skal vælge.                                                                                      

Derfor skal både kommunen og foreningslivet tage begge seriøst, ved at lærere af dem.  

MEN samfundet/kommunen skal også turde møde ”de selv organiserede” med nogle forventninger. 

Helt som vi ser det på foreningsområdet (og skoleområdet). 

 

Hilsen  

Frode Thule Jensen  

Kasserer i GF 77. 
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Center for Kultur- og Borgerservice 

Frederikshavn Kommune 

                                       Fr.havn d. 14. sep. 2022 

 

Høringssvar vedr. Folkeoplysningsudvalg og dets virke. 

Enevælde er det rene gift for vores demokrati - både for den/de der udøver det og for dem der 

skal være i det. 

Udvikling - fællesskab - demokrati - frivillighed - der bruges mange fine ord og flotte vendinger i 

det fremsendte oplæg omkring vores Folkeoplysningsudvalg og dets virke. 

Når der lægges op til ændringer - skal det baseres på et grundlag og hvad er tanken bag 

forslaget. Det fremgår ingen steder hvad tanken bag dette forslag er og hvem der er ansvarlig for 

ideen. 

Vores Svar!! 

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og arbejdsopgaver/kompetencer skal forblive 

som de er. 

FUF og Idrætssamvirke er vores talerør på den politiske platform. 

Der skal være politikere i udvalget ikke embedsmænd. 

Udvalgets kompetencer og arbejdsopgaver skal forblive som de er. 

Jeres oplæg lægger op til endnu en "Kaffeklub", det er der ikke nogen der vil bruge deres 

kostbare 24 timer til - og det vil samtidig føre til endnu mere politisk enevælde i Frederikshavn 

Kommune. 

Som frivillig forening har vi alt at gøre med bare at overleve - der er ikke flere kræfter og 

ressourcer og der er heller ikke mange der er klædt på til at skulle varetage/deltage i politiske 

opgaver - det er det vi har vores to hovedorganisationer FUF og Idrætssamvirke til. 

Udviklingspuljen. 

Der er ingen der bruger den!! - Nej, - vi foreninger har brug for at udvikle os hver især inden for 

vores eget virke/idræt og i 9900 kæmper vi for bare at kunne følge med, mens andre drøner forbi 

os - hvorfor ?? - vi mangler faciliteter til at være i. 

Vi vil gerne foreslå at de penge kommer tilbage i vores fælleskasse og bruges til vores daglige 

virke.  

Derudover skal der, kære KFU, arbejdes på at sætte en prop i nedskæringer på vores område. At 

invitere til flere aktive borgere (og det er det helt rigtige at gøre) - kræver flere ressourcer til 

udvikling af mere plads og nye faciliteter. 

Vi siger NEJ TAK til jeres oplæg - vi kan ikke støtte op omkring forslaget. 

Det er en ommer!!  

Sportslig hilsen 

FG90 Bestyrelsen 
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Fra: Dance Studio Frederikshavn <Dancestudiofrh@outlook.dk>  
Sendt: 23. august 2021 19:18 
Til: CKB - Fritid <fritid@frederikshavn.dk> 
Emne: VS: Høringsmateriale vedrørende ny Folkeoplysningspolitik 

 

 
Kære Fritid og Folkeoplysning 
 
Tak for fremsendte - det lyder flot det i har sendt ud og hvis de visioner som er lagt i arbejdet 
holder stik så kan det vel kun blive bedre - for som det er nu så kan det næsten ikke blive ringere 
at være frivillig i Frederikshavn Kommune.  
 
 

 
 
Vi håber for alle foreninger at Frederikshavn Kommune ønsker at passe på den for den balsam for 
(ild)sjælen som i omtaler den føles pt. så sur og klumpet at man næsten får kvalme.  
 
Husk på at ildsjæle også kan brænde ud. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tenna Rom 
Dance Studio Frederikshavn 
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Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til ny Folkeoplysningspolitik og Vedtægter 

for Folkeoplysningsudvalget, der får virkning fra den 1. januar 2022. 
 
 
FUF og Idrætssamvirket samt en række folkeoplysende foreninger inden for idræt, 
spejdere og øvrige organisationer har følgende kommentarer og bemærkninger til 
høringsmaterialet. 
 
Det er med bekymring, at vi modtager Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) ønske om at 
ændre vedtægter og politik, der vedrører det folkeoplysende område. 
Hvis forslaget bliver gennemført, vil Folkeoplysningsudvalget (FOU) blive marginaliseret 
og afstanden mellem foreningsliv og kommune bliver større.  
 
 
Vi er ikke imod, at det foreslås at folkeoplysningen også skal ”tilbyde aktiviteter og 
fællesskaber for alle kommunes borgere med lydhørhed for nye strømninger og ønsker til 
fornyelse”, tværtimod.  
Og vi tænker at fokuspunkterne: Stolthed – Fællesskab – Frivillighed – Nysgerrighed, er et 
fint bidrag til den nye politik.  
Men at sammenfatningen af ”Folkeoplysning for alle” hvor ordene fra gældende politik: 
”udvikling af folkeoplysningen realiseres gennem forpligtende fællesskaber” udskrives, kan 
vi ikke anbefale, da vi ser de forpligtende fællesskaber som et bærende element i 
foreningslivet. Mange foreninger er under pres fra kommercielle udbydere, hvor alene 
pengene følger aktiviteten og fællesskaberne er sekundært. 
Denne udskrivning harmonerer ikke med kommunens definitionen for folkeoplysningen 
”som en del af den danske kultur og demokratiske arv”.     
 
Udvalgets sammensætning 
Men vores bekymring opstår især, når det er et ønske, at folkeoplysningsudvalgets 
sammensætning og kompetenceområder ændres væsentligt.  
Man ønsker, at FOU skal være sparring- og samarbejdspartner for det politiske system, 
men der skal ikke være politisk repræsentation i FOU, ligesom der heller ikke skal være 
repræsentanter fra de to paraplyorganisationer! 
 
Med den nuværende FOU-sammensætning med politikere, aftenskolernes repræsentant 
samt medlemmer fra FUF og Idrætssamvirket, sikres en bred repræsentation af det 
mangfoldige foreningsliv samt muligheden for at være sparrings- og samarbejdspartner. 
 
Det er et stærkt og bredt funderet udvalg, der sikrer, at foreningsrepræsentanterne har 
føling med hele viften af foreningers mangfoldighed og har direkte adgang til det politiske 
system. Sammensætningen medvirker også til at foreningernes forståelse for de politiske 
beslutninger bliver større, når de formidles af deres egne organisationer. Beslutninger som 
aftenskolens og paraplyerne er med til at tage ansvar for i et demokratisk fællesskab.   
 
I det nye forslag til vedtægterne reduceres antallet af medlemmer fra 8 til 7, hvor 
foreningslivet reduceres med ét medlem. 
De nuværende tre politikere erstattes med embedsmænd, hvilket medfører tabet af politisk 
indsigt og ønsker fra politisk hold. 



Der fastholdes en repræsentant fra aftenskoleområdet, hvilket vi bifalder. 
 
Mht. foreningsrepræsentanterne lægges der op til, at der skal findes to repræsentanter på 
valgmøder, der annonceres i lokale dagblade, samt at den tredje repræsentant skal findes 
på baggrund af lodtrækning blandt kandidaterne.  
Det er naturligvis meget demokratisk, at repræsentanter skal findes på valgmøder, men 
med denne metode frygter vi, at uanset hvem der bliver valgt, vil vedkommende have et 
yderst smalt ”bagland” og ingen forpligtigelser til at varetage helhedens interesser som vi 
kender i dag med begge paraplyers sammensætning.  
 
Og med udpegning ved lodtrækning, mistes den demokratiske arv som er en del af den 
danske kultur, og som i øvrigt i folkeoplysningspolitikken er direkte defineret som selve 
folkeoplysningen – som et fællesskab og et redskab. 
 
 
Udvalgets opgaver og kompetencer  
Ud over at ændre selve FOUs sammensætning, ønsker man også at reducere stærkt i 
kompetenceområderne.  
 
I den nuværende vedtægt for FOU har udvalget følgende kernekompetenceområder: 
* Budgetansvar for de midler og puljer hvortil FOU har fordelingsretten. 
* Bestyre og uddele midler fra anlægspuljen der tematiseres så den bruges til at styre og 
tilrettelægge udvikling af de fysiske rammer. 
* Designe, gennemføre og støtte udviklingsprojekter via udviklingspuljen 
* Skabe snitflader og samarbejdsmuligheder til relevante råd, nævn, udvalg og 
paraplyorganisationer, der har sammenfaldende interesser med det folkeoplysende 
område. 
* Afholde Folkemøde hvert andet år for forenings- og fritidslivet for at indsamle idéer til 
udvikling af området. 
* Høres ift. Kommunalt nybyggeri, renovering og lejemål, der kan have sammenfald med 
folkeoplysende område. 
* Orienteres om administrative godkendelser af foreninger og klubber der optages under 
tilskudsordningen. 
* Anvise og godkende lejemål og lejekontrakter under tilskudsordningen, samt evt. 
økonomiske forpligtigelser i forbindelse med disse. 
 
 
Det nye folkeoplysningsudvalg skal fungere som rådgiver for det politiske system, men 
skal altså ikke have beslutningskompetencer. 
Fremover ønskes det at FOU kun skal høres i lovbundne forhold samt høres ved udvidelse 
af lokaletilskud, gebyrmodellen og anlægspuljen, ligesom udvalget skal høres i forhold til 
kommunalt byggeri og lejemål, der vedrører udvalgets område. 
FOU kan tildeles kompetencer, som ikke påvirker budgettet og det kan tildeles 
indstillingsret og beslutningskompetencer på KFUs fagområde og puljer.  
Den eneste beslutningsret udvalget kommer til at sidde med, er på tildeling af talentpuljen 
og ved tvister om lokalefordelingen. 
 
Derudover er Udviklingspuljen helt udskrevet af den nye politik.  



 
Hvor man i den nuværende ordning vægter, at den folkeoplysende virksomhed har en 
tydelig stemme i den demokratiske debat og at de to paraplyorganisationer 
Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd optræder som talerør, og 
derigennem er med til at styrke og fremme foreningers interesser i kommunen, er det ikke 
længere ønsket.  
 
I Frederikshavn Kommune er der nu en over 50-årig tradition på den unikke 
sammensætning af FOU, hvor de to paraplyorganisationer har valgte repræsentanter med 
et bredt funderet bagland, og hvor Byrådet tillige er godt repræsenteret. 
 
Med tilsidesættelsen af paraplyernes repræsentation, mistes ikke kun en mangeårig 
oparbejdet viden og erfaring, men alle øvrige foreninger, der ikke har sæde i FOU mister 
deres talerør og deres sparrings- og samarbejdspartner for det politiske system, hvilket 
ikke kan være hverken i foreningerne eller i kommunens interesse.    
 
Vi må derfor henstille til, at den foreslåede Folkeoplysningspolitik med tilhørende 
vedtægter trækkes tilbage. 
 
De bedste hilsner fra  
FUF og Idrætssamvirket samt en række folkeoplysende foreninger – jfr. vedhæftede bilag. 
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Medunderskrivere af høringssvar fra FUF og IS samt egne bemærkninger. 

Navn Forening Funktion e-mail 
Alex B. Jensen Sæby Familie Bowling Bestyrelsesmed nannyogalex@gmail.com 

Alif Kracht Custos Vituli Leder custosvituli@gmail.com 

Allan Olsen Fr.havn Sæby Auto Sport Medlem email@automester100.dk 
Anders Fuglsang Fr.havn Sæby Auto Sport Medlem afj@ktnord.dk 
Anders Krøgh FDF Strandby Kredsleder anders@kroegh.net 
Anja Adjoh FHBU Frederikshavn Leder anja.adjoh@yahoo.dk 
Anne Marie Slotved FDF Aalbæk Kredsleder am@pifrh.dk 
Bestyrelsen FG90 Bestyrelsen  
Betina Thomsen FDF Frederikshavn 2 Kredsleder betinanthomsen@gmail.com 
Birgitte Mathisen Sæby Floorball Klub Næstformand birgittemat@gmail.com 
Bjarne Pedersen SEIF - Fodbold Formand joanwiel@gmail.com 
Bruno Bülow Sæby H.K. Næstformand brbu@norisol.com 
Claus Hjørne Pedersen Metodistkirken Spejder Stran Formand cp@strandbyhavn.dk 
Claus Mejlvang FDF Strandby Kredsleder Claus.mejlvang@gmail.com 
Ditte Jakobsen FUF Medhjælper Dido86@hotmail.dk 
Dorte Ledet Skagen Badmintonklub Formand dorte.ledet70@gmail.com 
Evan Bach Jensen B.K. Skawbo Sekretær ivan@skagennet.dk 
Finn MejlvangChristensen KFUM-Spejderne Gærum Gruppeleder fmc@linds.dk 
Flemming Hansen Fr.havn Roklub Kasserer Fash9900@hotmail.com  
Flemming Kokholm Sæby og Omegns Skyttefor. Formand Flemming.kokholm@safnet.dk 
Flemming Nielsen FDF Strandby Kasserer flemming@kongebakken.dk 
Frode Thule Jensen GF77 Kasserer fjeldgaardsodde@post.tele.dk 
Gunnar Møller SIK80 Formand gmn@safnet.dk 
Hanne Enevoldsen FG90 Bevæg.&Liv. hhe@mail.dk 
Hans Henrik Christiansen FDF Frederikshavn, 1 Formand   hanshenrik@fdf.dk  
Hans Jørgen Nørgaard Sæby Floorball  Formand saebyfloorballklub@gmail.com 
Hasse Christensen SFFB Sæby Formand lotteoghasse@gmail.com 
Heine Dahm Bak Sæby Floorball Klub Næstformand   heinebak@gmai.com 
Helle B. Rusbjerg Fr.havn Gymnastikforen. Træner hellebjh@hotmail.com 

Helle Gilarska Sffb Sekretær hgilarska@gmail.com 

Helle Thaarup Christians. Spejder Best.medlem Tordenskjoldsvej8@gmail.com 
Henrik Carlsen Metodistkirkens Spejdere Frivillig leder kirkevej1@post.tele.dk 
Inger Svendsen Metodistkirkens Spejdere Kasserer kasserer@strandbyspejder.dk  
Jakob Møller Pedersen Fr.havn Rideklub Formand jakob@skovteknik.dk 
Julie Spolum Sportsrideklubben Lerbæk Formand sportsrideklubben@gmail.com 
Jytte Engsig SFFB Kasserer Jytte.engsig.chirstensen@hotmail.com 
Jytte Engsig Sæby Floorball Klub Kasserer jytte.engsig.christensen@hotmail.com 
Jøren Christiansen Dybvad I.K. Kasserer jchr@806010.dk 
Jørgen Bo Christensen DBS Østervrå Gruppeleder jbcsony@gmail.com 
Kent Hjørne Metodistkirkens Spejdere Leder kent@strandbyvarmevaerk.dk 
Klaus Nielsen Dybvad Bold Klub Formand badskaer@vahoo.dk 
Knud Rommedal 
Hjørnholm 

Østervrå I.F. Formand knhj@frederikshavn.dk 

Lea Magnusson De Grønne Pigespejdere Hørkær  Kasserer leamagnusson@gmail.com 
Lene Nielsen Kvissel-Ravnshøj I.F. Kasserer lenenielsen@nrdc.dk 
Louise Aaen MB Metodistkirkens børn Formand Louise.aaen@metodistkirken.dk 
Magnus Madsen Hørby I.F. Formand madsenhi@outlook.com 
Marianne Pedersen Metodistkirkens Børnearb. Leder koordinator@strandby-metodistkirke. 
Mette Mai Diget GF76 Formand Gf76skagen@gmail.com 
Michael Brandenhoff Fr.havn Skyttekreds Formand michaelbrandenfhoff@gmail.com 
Mick Anderson SUP Sæby Formand mick@mickanderson.dk 

Per Hjørne Strandby Jagtforening Kasserer perhjoerne@gmail.com 
Peter Gislund FDF Skagen Kredsleder peter@gislund.dk 
Peter Hartman FDF Frederikshavn Kreds 1 Kredsleder ph@fdf.dk 
Steen Jensen Folkeoplysningsudvalget Formand humlevej21@gmail.com 
Stine Bæk Sørensen Sæby GF Formand saebygf@gmail.com 
Søren Holm Kristensen Præstbro Gymnastik & 

Borgerforening 
Formand holm.kristensen@mail.dk 

Søren S. Sørensen Fr.havn Ishockey Klub Formand ssorensen@eagle.org 
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Tenna Rom Dance Studio Fr.havn Formand dancestudiofrh@outlook.dk 
Winnie Skiveren Fr.havn Svømmeklub Formand winnie@frederikshavnsvømmeklub.dk 

 

Bemærkninger og udsagn 

Steen Jensen, Folkeoplysningsudvalget 

Den nye Folkeoplysningspolitik fjerner den for alle foreninger mest demokratiske ordning på 

Folkeoplysningsområdet. 

Frode Thule Jensen, GF77 

GF 77 bakker til fulde op om FUF/ISs høringssvar vedr. udkast til den folkeoplysningspolitik herunder 

vedtægter for Folkeoplysningsudvalgets virke. 

 

Alif Kracht, Custos Vituli 

Det giver ikke mening at smide FUF og IS ud af FOU 

Hanne Enevoldsen, GF90 

-vi bakker 100% op omkring - bevarelse af vores Folkeoplysningsudvalg med de 8 pers. og samme fordeling 

med FUF og Idrætssamvirket som nu, samt byrådsmedlemmer, ikke embedsmænd- ligeledes 

arbejdsopgaver som nu - derudover måtte udviklingspuljen gerne puttes i vores samlede kasse - vi har brug 

for pengene til overlevelse i vores virke - ikke at skulle opfinde den dybe tallerken- alle udvikler for søren 

da i sin egen sportsgren. 

Heine Bak, Sæby Floorball Klub 

Det er vigtigt for os som klub, at der sidder nogle med ved forhandlingsbordet som er neutrale i forhold til 

forening, klub, sportsgren osv. da vi mener det skal være ens regler for alle, og det frygter vi det ikke bliver, 

hvis klubber og foreningers talerør ikke er med. 

 

Hans Henrik Christiansen, FDF Frederikshavn Kreds 1 

Jeg synes virkelig at KFU skal tænke sig godt om. I er ved at ødelægge mange års god dialog med 

foreningerne og specielt paraplyorganisationerne. Den nye politik er noget makværk - det er en ommer. 

Henrik Carlsen, Metodistkirkens Spejdere 

Jeg bakker paraplyorganisationerne op i deres høringssvar og finder det uheldigt, at afstanden mellem 

brugere på fritidsområdet og politikere øges. Frederikshavn Kommune har altid haft en god tradition for 

tæt samarbejde mellem FOU-politikere og de demokratisk valgte foreningsrepræsentanter fra 

paraplyorganisationerne. Historisk er det gået galt flere gange når KFU har truffet beslutninger på 

fritidsområdet uden samarbejde med FOU.  

Mange KFU-forslag har måttet pilles af når de nåede slutbehandling i byrådet, fordi forarbejdet ikke var 

gjort i samarbejde med foreningsområdets brugere. 

 

Ivan Bach Jensen, BK Skawbo 

Jeg støtter op om jeres forslag. 

Hasse R. Christensen, Sæby Familie Bowling 

Fuld støtte herfra :-) 

Søren Holm Kristensen, Præstbro Gymnastik og Borgerforening 

Foreningen støtter de indsendte høringssvar 

Flemming Hansen, Frederikshavn Roklub 

Godt gennemarbejdet høringssvar. 
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Ansøgning om energirenovering af den selvejende institution Bannerslund Idræts -

og Aktivitetscenter (BIAC).

Bestyrelsen for BIAC ansøger hermed om kommunal garanti og accept for et lån som den BIAC ønsker at 

optage til energioptimering af bygningen.

Vi ønsker at udskifte det ældre gasfyr med et mere effektivt Luft-vand varmepumpe. Det nuværende fyr er 

udslidt, og en udskiftning af fyret giver mening både økonomisk og ud fra en rent bæredygtig betragtning.

Fyret er reelt stået af, men har fået ”kunstigt åndedræt”, så det kører lidt endnu, men ”dødsdato” tælles i 

uger frem for måneder.

Samtidigt ønsker vi at udskifte det nuværende ventilationsanlæg, da det fra 1982 hvor hallen blev bygget, 

og er en del af varmeanlægget, hvorfor det giver mening at udskifte dette samtidigt, for at få transporteret 

varmen effektivt ind i hallen.

For at holde på varmen ønsker vi at efterisolere loftet over omklædningsrum og servicebygninger, med 

papiruld.

Vi ønsker samtidigt at få udskiftet de 40 år gamle toiletter, vandhaner, brusere mv. med nyt og både 

billigere og bæredygtigt sanitet.

Til sidst ønsker vi at udskifte lamper/armaturer i hallen, da lysstyrken på de nuværende 

lysstofrør/armaturer ikke lever op til gældende standarder for en idrætshal. Dette ønskes skiftet med ny 

LED-belysning – igen en udskiftning der giver mening både økonomisk og ud fra en bæredygtig vinkel.

Samlet pris for udskiftningen jf. vedlagte tilbud beløber sig til 1.845.000 inkl. moms.

En del af driftsaftalen for overtagelsen af bannerslundhallen, var at såfremt eksisterende fyr blev udskiftet 

med ny fyringsform, så ville Frederikshavn kommune yde tilskud på kr. 360.000 inkl. moms.

Vi ansøger derfor om en kommunal garanti for optagelse af lån på kr. 1.485.000.

Vi håber på et hurtigt og positivt svar.

Med venlig hilsen

Bannerlund Idræts -og aktivitetscenter

Tinna Hermansen Erik Bang

Centerleder Formand for bestyrelsen

Tilbud vedlægges.
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Budget energirenovering

Fyr, ventilation og sanitet 1.075.000,00                    

Elarbejde udskiftning fyr 109.000,00                       

LED-belysning 141.330,00                       

Isolering 68.850,00                         

Gangbro, isolering 31.135,00                         

Diverse murer og malerarbejde 50.000,00                         

I alt eksklusiv moms 1.475.315,00                    

I alt inklusiv moms 1.844.143,75                    

Tilskud fra driftsaftale 360.000,00                       

Lånebeløb 1.484.143,75               
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Investering

Låneadgangs-

givende

Ikke låneadgangs-

givende Total

Fyr, ventilation og sanitet 1.075.000,00       1.052.500 22.500 1.075.000

Elarbejde udskiftning fyr 109.000,00           109.000 0 109.000

LED-belysning 141.330,00           141.330 0 141.330

Isolering 68.850,00             68.850 0 68.850

Gangbro, isolering 31.135,00             0 31.135 31.135

Diverse murer og malerarbejde 50.000,00             0 50.000 50.000

I alt eksklusiv moms 1.475.315,00       1.371.680 103.635 1.475.315

I alt inklusiv moms 1.844.143,75       1.714.600 129.544 1.844.144

Tilskud fra driftsaftale 360.000,00           230.456 129.544 360.000

Lånebeløb 1.484.143,75       1.484.144 0 1.484.144

Budget energirenovering
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