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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-03369
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Fordeling af anlægspuljen 2022
Sags ID: EMN-2021-04301
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandler i 2022 ansøgninger til anlægspuljen. Tidligere er
anlægspuljen uddelt via Folkeoplysningsudvalget, hvor en nedsat arbejdsgruppe, har
udarbejdet indstillinger til Folkeoplysningsudvalgets beslutning.
Ændringerne i Folkeoplysningspolitikken og de medfølgende vedtægter, der blev
vedtaget af Byrådet den 26. januar 2022 betyder, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover
administrerer anlægspuljen.
Ansøgningerne til puljen er fremsendt med ansøgningsfrist den 1. november 2021 og
behandles på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets offentliggjorte retningslinjer.
Administrationens indstillinger sker med baggrund i disse retningslinjer samt
Folkeoplysningsudvalgets hidtidige tildelingspraksis.
Ved ansøgningerne i 2021 accepterede Folkeoplysningsudvalget, at foreninger
fremsendte overslag i stedet for egentlige tilbud, fordi det grundt corona har været
vanskeligt at få egentlige tilbud fra håndværkerne på grund af hastigt stigende prisniveau
på materialer og travlhed. Administrationen har for ansøgningerne til puljen i 2022 på den
baggrund accepteret fremsendte overslag frem for egentlige tilbud.
Anlægspuljen er ikke lovbestemt, og afslag til puljens ansøgere kan ske med
begrundelse i udvalgets politiske prioriteringer alene. Budgettet for anlægspuljen i 2022
er på 1.158.230 kr.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender
fordeling af anlægspuljen 2022.

Beslutninger:
Udvalget godkender ikke indstillingen.
Udvalget beslutter fordelingen af anlægspuljen 2022 i overensstemmelse med bilag
”Tildeling af anlægspuljen 2022”.
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Bilag
1. Tildeling af anlægspuljen 2022 (DokumentID: 6572700 - EMN-2021-04301)
2. Retningslinjer for anlægspuljen 2021 (DokumentID: 6411323 - EMN-2018-00820)
3. KFU - forslag til fordeling af anlægspuljen 2022 (DokumentID: 6561630 - EMN-2021-04301)
4. Anlægspuljen 2021 - overblik til KFU iht. anlægspuljen 2022 (DokumentID: 6564246 - EMN-2020-05890)
5. Ansøgninger til anlægspuljen 2022 (DokumentID: 6563405 - EMN-2022-00581)
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3 (Åben) Årlig fordeling af midler til idrætspolitiske tiltag i
Sæbyområdet 2022
Sags ID: EMN-2021-04856
Ansvarligt center: Kultur- og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På møde den 13. januar 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en
ansøgningsprocedure for udmøntning af budgetbemærkningerne for budget 2022.
Af sagsfremstilling 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.”
Der er gennemført ansøgningsprocedure som beskrevet på mødet den 13. januar 2022.
Ansøgningsfristen var 30. januar 2022, hvorfor indkomne ansøgninger fremlægges til
udvalgets beslutning på mødet.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget beslutter tildeling af midler til
idrætspolitiske tiltag i Sæby området for 2022.

Beslutninger:
Udvalget beslutter, at midlerne til idrætspolitiske tiltag i Sæbyområdet for 2022 tildeles
Sæby Spektrum med 400.000 kr.

Bilag
1. Ansøgning Sæby Spektrum - Idrætspolitiske tiltag Sæby 2022 (DokumentID: 6566615 - EMN-2021-04856)
2. Ansøgning Dybvadhallen 2022 (DokumentID: 6572703 - EMN-2021-04856)
3. Ansøgning Østervrå Idrætsforening - Østervrå Idræts- og kulturcenter - 2022 (DokumentID: 6572702 - EMN2021-04856)
4. Ansøgning Vandsportens Hus - 2022 (DokumentID: 6572701 - EMN-2021-04856)
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4 (Åben) Bannerslund, ansøgning om optagelse af nyt lokale i
gebyrordningen
Sags ID: EMN-2022-00143
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter (BIAC) ansøger i samarbejde med SEIF
håndbold og SEIF Senioridræt om at få optaget lokale B i gebyrordningen. Lokalet skal
indrettes til fitness- og opvarmningslokale. BIAC søger om, at lokalet godkendes med 940
timer årligt. Lokale B er under 800 m2 og vil derfor kategoriseres til KLs sats for ”andre
lokaler” som i 2022 er på 143,74 kroner i timen.
Den forventede timefordeling mellem foreninger i lokalet forventes at være:


800 timer årligt til SEIF Håndbold



140 timer årligt til SEIF Senioridræt

SEIF Håndbold beskriver, at der er mange spillere i aldersgruppen 13-19 år, og flere af
spillerne/holdene mangler hal tid for at kunne opfylde ambitionerne fra spillerne og
kravene fra Dansk Håndbold forbunds talentudvikling. SEIF Håndbold vil også anvende
lokalet som ekstra træning for de 13-19 årige og seniorer, som en forlængelse af
eksisterende træning og som skadesforebyggende og til genoptræning efter eventuelle
skader. SEIF oplyser, at lokalet vil styrke de sociale relationer i foreningen for alle
medlemmerne, da lokalet kan anvendes på tværs af køn, alder og niveau.
SEIF Senioridræt ønsker, at udvide deres tilbud til medlemmerne, så de også får
mulighed for at træne i lokalet hver torsdag fra kl. 9-12.
BIAC er i deres driftsaftale godkendt til et udgiftsniveau i gebyrordningen på 518.000 kr.
(2021 niveau) svarende til 1850 timer i haller over 800 m2 til KL’s høje sats. I 2021
fakturerede BIAC for 288 timer færre end det godkendte udgiftsniveau. De 288 timer til
KL’s høje sats svarer til 576 timer til KLs sats for øvrige lokaler.
Ansøgningen om optagelse af lokale B i gebyrordningen kan imødekommes inden for
den eksisterende økonomi i gebyrordningen, hvis timetallet sættes ned fra 940 timer til
576 timer, hvilket svarer til økonomien i de 288 hal-timer, der ikke er faktureret for i 2021.
BIAC vil herefter, inden for den samme økonomiske ramme for fakturering af
foreningernes timeleje som i 2021, være godkendt under gebyrordningen til at kunne
fakturere for foreningernes timeleje med 1.562 timer i hallen til KL’s sats for haller og 576
timer i lokale B til KL’s sats for andre lokaler.
Hvis ansøgningen om optagelse af lokale B med alle 940 timer skal imødekommes, vil
det derfor blive nødvendigt at godkende en udvidelse af BIAC’s samlede udgiftsniveau til
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gebyrordningen (også kaldet timeloft). Udvidelsen vil blive på 364 timer til KL’s lave sats
eller en udgiftsforøgelse på 52.322 kr. (2022 niveau).
Hvis de ansøgte 940 timer alle skal lægges til den nuværende ramme vil det betyde en
udvidelse af rammen med 135.115,6 kr.
Til udvalgets information oplyses det, at Østervrå Idrætscenter/Østervrå Idrætsforening
den 23. januar 2020 søgte Folkeoplysningsudvalget om en lignende ændring af deres
lejevilkår. Her besluttede Folkeoplysningsudvalget, at administrationen kunne godkende
den ønskede udvidelse uden udvidelse af den samlede økonomi, svarende til 100 timer til
motionscenteret i Østervrå inden for den eksisterende ramme.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender ansøgningen om
optag af lokale B til fitness- og opvarmningslokale inden for den eksisterende økonomi,
så BIAC fremover er godkendt under gebyrordningen til at kunne fakturere for
foreningernes timeleje svarende til 1.562 timer i hallen til KL’s sats for haller og 576 timer
i lokale B til KL’s sats for andre lokaler.

Beslutninger:
Udvalget følger ikke indstillingen.
Udvalget godkender ansøgningen om optag af lokale B til Fitness- og opvarmningslokale
inden for den eksisterende økonomi.

Bilag

.
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5 (Åben) Model for besøgsrunde i de selvejende institutioner og
foreninger 2022
Sags ID: EMN-2022-00371
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På møde den 13. januar 2022 besluttede udvalget, at de ønsker en besøgsrunde i de
selvejende institutioner samt udvalgte foreninger på området i Frederikshavn Kommune.
Administrationen har udarbejdet 2 forskellige modeller for en sådan besøgsrunde.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget beslutter hvilken model de
ønsker administrationen skal arbejde videre med.

Beslutninger:
Udvalget beder administrationen arbejde videre med model 1 med nye datoforslag.

Bilag
1. Modeller for besøgsrunde KFU (DokumentID: 6548764 - EMN-2022-00371)
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6 (Åben) Facilitetsstrategi
Sags ID: EMN-2021-00245
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. december 2021 blev det vedtaget, at der skal
udarbejdes en overordnet strategi, der kan ligge til grund for en egentlig udviklingsplan
for hele kultur- og fritidsområdet. Beslutningen blev truffet på baggrund af en overordnet
gennemgang af den byggetekniske tilstand de bygninger og institutioner, som udvalget
yder tilskud til. Sagsfremstilling om facilitetsoverblikket og bilag fra mødet den 8.
december vedlægges som bilag til dette punkt.
Næste skridt i udarbejdelsen af en overordnet strategi er, at udvalget vælger hvilken type
af strategi udvalget ønsker samt sætter retning for udarbejdelsen af strategiens indhold.
Administration fremlægger herunder tre muligheder:
A. Den hidtidige tilgang beskrives som grundlag for den overordnede planlægning af
investeringer
B. Der udarbejdes en detaljeret strategi med baggrund i fagligt input som grundlag
for en mere detaljeret plan for kommende investeringer
C. Beslutning om strategiens detaljeringsgrad og retning afventer de allerede
besluttede temadrøftelser og besøgsrunde
A: Den hidtidige tilgang
Den hidtidige tilgang har været, at den politiske støtte tager udgangspunkt i det lokale
engagement og henvendelser med ønsker for udvidelser, forandringer og nybygning af
faciliteter. Ved denne tilgang er der sikret lokal forankring og energi i forhold til
forandringen. En udfordring ved denne arbejdsgang kan være, at beslutningerne træffes
uden, at det enkelte projekt ses i forhold til kommunens samlede behov.
B. Udarbejdelse af detaljeret strategi og plan
Udarbejdelse af en strategi og efterfølgende detaljeret facilitetsplan for investeringer for
kultur- og fritidsområdet vil sikre, at der træffes beslutninger med langsigtede, faglige
begrundelser på udviklingen af såvel kultur- som fritidsområdet.
Den interne kommunale administration har ikke ressourcer og kompetencer til at
gennemføre udarbejdelsen af en sådan strategi og efterfølgende plan. Det vil således
være nødvendigt at indkalde konsulenthjælp fra både kultur- og fritidsområderne for at
kunne give strategi og plan, det nødvendige faglige indhold i forhold til områdernes
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forskellige fremtidsudsigter. Som fremstillet på tidligere møde, må det forventes at
udarbejdelsen af facilitetsstrategi og –plan vil koste mellem 300.000 og 500.000 kr.
C: Afvente temadrøftelser og besøgsrunder
Kultur- og fritidsudvalget har på nuværende tidspunkt besluttet at afholde en temadag om
fritidsområdet den 28. februar samt en besøgsrunde på fritidsområdet. Disse
temadrøftelser og rundturen til nogle af områdets selvejende institutioner og foreninger
kan have betydning for de eventuelt retningsgivende drøftelser til udarbejdelse af en
strategi og facilitetsplan. Udvalget kan afvente nærmere beslutning om
facilitetsstrategien, til der har været afholdt ovenstående aktiviteter.
Der er på nuværende tidspunkt ansøgninger om forandringer, ny- og tilbygninger i
faciliteterne, som har afventet afklaring i mere end et år. Udvalget kan beslutte, at disse
eksisterende ansøgninger skal behandles som individuelle ansøgninger af udvalget i
perioden frem til en endelig facilitetsstrategi og –plan er vedtaget. Af oversigten over de
allerede kendte ønsker til facilitetsudvikling, som har afventet udvalgets arbejde med
oversigten, fremgår det, at det især har været idrætsinstitutioner og foreninger, som har
fremsendt ønsker, mens kulturområdets aktører har indsendt færre.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget beslutter model C.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Bilag
1. Status på facilitetsoversigt (DokumentID: 6452526 - EMN-2021-00245)
2. Oversigt over ønsker til funktionalitets- og facilitietsudvikling (DokumentID: 6482349 - EMN-2021-00245)
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7 (Åben) Årsberetning Børnekulturelt Netværk
Sags ID: EMN-2021-00142
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Børnekulturelt Netværk har til formål at støtte og igangsætte aktiviteter på
børnekulturområdet i hele kommunen. Netværket administrerer og uddeler ligeledes
midler fra kommunens Børnekulturpulje.
Netværket består af repræsentanter fra dagtilbud, skole, ungdomsskole,
erhvervsplaymaker, musikskole, bibliotek, Skagens Kunstmuseer, Frederikshavn
Kunstmuseum samt kommunens børnekulturkonsulent.
I 2021 har netværkets arbejde, som alt andet, været præget af covid-19 pandemien. Dels
har det været svært for netværket selv at tage initiativer, og dels har der været mindre
søgning end vanligt til Børnekulturpuljen og flere aflyste arrangementer. Samtidig har
netværket selv gennemgået en større reorganisering.
Årsberetningen beskriver arbejdet samt de projekter og arrangementer, der har opnået
støtte fra Børnekulturpuljen i 2021.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget tager
årsberetningen til efterretning.

Beslutninger:
Årsberetningen taget til efterretning.

Bilag
1. Årsberetning Børnekulturelt Netværk 2021 (DokumentID: 6535148 - EMN-2021-00142)
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8 (Åben) Orientering om driftsaftale 2022-2024 mellem Vendsyssel
Teater og Hjørring Kommune
Sags ID: EMN-2019-01814
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres som driftsaftale 2022-2024 indgået mellem
Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune.
Frederikshavn Kommune yder driftstilskud til Vendsyssel Teater, som følge af
Kulturalliancen - det tværkommunale kultursamarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn
Kommuner. Hjørring Kommune yder på samme vis et driftstilskud til det regionale
spillested, Det Musiske Hus.
Driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune går til Vendsyssel Teaters teateraktiviteter,
og er reguleret af en rammeaftale, hvor Slots- og Kulturstyrelsen og Hjørring Kommune
også er medunderskriver på. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmøde den
29. september 2021 indholdet i Rammeaftale 2021-2024.
Driftsaftalen 2022-2024 regulerer Vendsyssel Teaters øvrige kulturaktiviteter og
kommercielle aktiviteter. Derudover indeholder driftsaftalen lejevilkår, drift og
administration af teatrets lokaler, som ejes af Hjørring Kommune.

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

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
1. Beslutning 8 dec 2021 - Økonomiudvalget Hjørring Kommune (DokumentID: 6544792 - EMN-2019-01814)
2. AFTALE om drift af Vendsyssel Teater og Oplevelseshus (DokumentID: 6544794 - EMN-2019-01814)
3. Bilag 1 - Oversigt over opgaver (DokumentID: 6544797 - EMN-2019-01814)
4. Bilag 2 - Retningslinjer for VT’s lokaleanvendelse og udlejning af lokaler (DokumentID: 6544800 - EMN-201901814)
5. Bilag 3 - Økonomioversigt (DokumentID: 6544801 - EMN-2019-01814)
6. Bilag 4 - Lejekontrakt (DokumentID: 6544802 - EMN-2019-01814)
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7. Rammeaftale 2021-2024 ml Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Slots og Kulturstyrelsen
(DokumentID: 6544803 - EMN-2019-01814)
8. Vedtægter for Vendsyssel Teater (DokumentID: 6544805 - EMN-2019-01814)
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9 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget
Sags ID: MOD-2021-00304
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
KFU

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


Temadag for Kultur- og Fritidsudvalget – 28. februar kl. 8.30-15.30 på The Reef



Kulturpolitisk træf - 24. marts kl. 17.00-19.45 på Kunsten i Ålborg



Bibliotekpolitisk Topmøde 2022 – 21.-22. april i Ålborg Kultur- og Kongrescenter.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

.
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10 (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
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

.
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