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

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

2 (Åben) Orientering om stationsanalyse
Sags ID: EMN-2022-02371
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Region Nordjylland og Nordjyllands trafikselskab har gennemført en vurdering af potentialer og grundlag for åbning af to mulige nye stationer i Frederikshavn. Den ene i Frederikshavn Vest på Banedanmarks strækning Hjørring-Frederikshavn, den anden i Frederikshavn Nord ved Apholmen på Skagensbanen.
Der er for de to mulige stationer undersøgt passagerpotentiale, byudviklingsmuligheder
og befolkningsprognoser. Endvidere er der set på tidsaspektet ved at etablere en ny station, som vil give reduceret rejsetid for potentielle nye rejsende i de berørte områder,
mens eksisterende rejsende vil opleve en forlænget rejsetid som følge af ekstra stop.
Der er tale om enkeltsporede strækninger, hvor der kun er en meget begrænset fleksibilitet og mulighed for ændringer.
En samlet vurdering af et ekstra stop ved Frederikshavn vest vil betyde længere rejsetid
mellem Hjørring og Frederikshavn, at man ikke kan opretholde aften/weekendkøreplan,
og at der skal ændres køreplaner i hele den kollektive trafik. Den samfundsmæssige effekt vurderes at være negativ.
Det vil inden for den eksisterende køreplan være uproblematisk at etablere et nyt stop
ved Frederikshavn Nord. Det vil betyde længere rejsetid mellem Frederikshavn og Skagen. Den samfundsmæssige effekt vurderes at være negativ. Det anbefales således, at
nedlægge en anden station på stækningen for at opretholde samme fleksibilitet og driftsøkonomi.
Et groft anlægsoverslag vurderes at være 15-22 mio. kr. og øget driftsøkonomi på henholdsvis 1,4 mio kr. og 1,8 mio kr.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at analysen tages til orientering.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025
Dato: 09-06-2022

Godkendt. Der arbejdes videre med Frederikshavn Nord (Apholmen)-løsningen.
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2022
Martin Sort Mikkelsen fra Nordjyske Jernbaner, Christian Twitchett fra Regionen og Ole
Schleemann fra NT deltager på mødet.
Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at orienteringen fra Nordjyske Jernbaner,
Regionen og NT tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Opdateret stationsanalyse_møde Frederikshavn 31052022 (DokumentID: 6734395 - EMN-2022-02371)
2. Vurdering af potentielle nye stationer - Frederikshavn (DokumentID: 6734396 - EMN-2022-02371)

3 (Åben) Fagligt oplæg om kørselsområdet
Sags ID: EMN-2022-03369
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Centerchef Anette Ravnholt holder oplæg om Kørselskontorets opgaver i forhold til kollektiv trafik og kørselsordninger i flextrafikken i Frederikshavn kommune.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager oplægget
til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

4 (Åben) Høring af NTs Budget 2023
Sags ID: EMN-2022-03046
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
NTs budget for 2023 sendes i høring hos ejerkredsen efter behandling i NTs Repræsentantskab og bestyrelse.
Høringsfristen er 30. september 2022, og kommunens justeringer i serviceniveauet vil
kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022.
Overordnede bemærkninger
Det samlede bidrag til NT estimeres ifølge NT’s budgetforslag til 45,0 mio. kr. i 2023. Det
er en stigning i det samlede bidrag til NT på 8,6 mio. i forhold til NT’s budget 2022.Herudover har Kørselskontoret udgifter for 7,0 mio. til administration, skolekort til kørselsberettigede elever, udbetaling af befordringsgodtgørelse samt afregning til regionen og andre
kommuner.
Frederikshavn Kommunes budget til NT er i 2023 på 35,7 mio. kr. De samlede udgifter til
kørsel vil således være 9,3 mio. kr. over budgetrammen i 2023.
Det vil betyde, at Frederikshavn kommune må pege på betydelige reduktioner i serviceniveauet svarende til stigningen i bidraget; plus 1,3 mio.kr., såfremt kommunen vil gardere
sig mod NTs forbehold for manglende passagerindtægter i 2023. Desuden vil det være
nødvendigt at pege på yderligere servicereduktioner, såfremt Kørselskontoret omfattes af
den årlige 1%-besparelse i kommunen.
Bemærkninger vedrørende kollektiv trafik (Buskørsel)
Bidraget til NT vedrørende bustrafik fastsættes til 21,9 mio.kr. NT forudsætter, at antallet
af køreplantimer forbliver uændret 26.259 timer.
NT forventer en væsentlig stigning i udgifter til operatører på både diesel- og biogasbusser. En markant inflation, og specielt de voldsomt stigende energipriser resulterer i en
væsentlig stigning i udgifterne til den kollektive trafik. NT opfordrer derfor kommunerne til
at være opmærksomme på dette forhold til midtvejsregulering i både 2022 og i 2023.
En takststigning på 4,9 % er indarbejdet, og NT forventer ikke, at takststigningen vil få negativ betydning for passagertilvæksten.
Der er ikke indarbejdet takststigning for Flextur. En eventuel takstændring i Flextur kan
besluttes på bestyrelsesmøde i september 2022.
NTs bestyrelse har besluttet at Plustur fremadrettet skal være gratis, hvis Plustur er del af
en længere rejse. Det bemærkes at der er 128 unikke brugere i Frederikshavn kommune,
der har bestilt en tur i 2022, og at udgiften til Plustur vurderes at blive 367.658 kr. mod
78.118 kr. i 2021. Den markante stigning i udgiften skyldes bortfald af tilskud fra Trafik-,
Bygge og Boligstyrelsen den 31/12 2021.

I forhold til eventuelle reduktioner i busdriften skal kommunen forholde sig til de gældende rammer for reduktioner i kontrakter. Overordnet kan man reducere med 7,5% om
året og op til 20% i alt i forhold til køreplantimetallet i kontrakten med vognmanden. Hvis
buskørslen reduceres mere, skal der betales en godtgørelse til operatøren, som uanset
godtgørelsen kan vælge at opsige kontrakten til næstfølgende køreplanskifte, hvorefter
kørslen skal genudbydes.
Det bemærkes, at ansvaret for fastlæggelsen af serviceniveauet og financieringsansvaret
følges ad. Det betyder, at linjeføring, kørselsomfang og standsningsmønster for busruter
og geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinie, Flextur og Plustur
fastlægges af den part, der har financieringsansvaret.
Bemærkninger vedrørende Flextrafik
Det samlede bidrag vedrørende Flextrafik bliver 23,1 mio. kr., hvor alene Flexskole udgør
11,4 mio.kr. I øvrigt har det Administrationens opmærksomhed, at aktivitetsniveauet på
de lovbundne kørselsområder generelt er stigende.
Bonusbidrag, indexregulering og en generel udbudseffekt af 31. udbud på 10 % er indarbejdet i budgetforslaget.
Der er ikke indarbejdet takstændringer for Flexhandicapordningen. Såfremt taksterne skal
ændres, skal dette behandles på bestyrelsesmøde i september 2022.
Det bemærkes at der afsættes ekstra ressourcer til Flexdanmark.
Tilretning af serviceniveau
Både busområdet og flex-trafikken er optimeret ad flere omgange i forbindelse med det
stigende udgiftsniveau på kørselsområdet, og det er overordentligt vanskeligt at pege på
yderligere muligheder for besparelser i den lovbestemte del af kørselsordningerne.
Administrationen anbefaler, at NTs bestyrelse træffer beslutning om at hæve takster på
Flextur og Flexhandicap i lighed med øvrige produkter i den kollektive trafik for at imødekomme markante stigninger i omkostningsindex og de forventede udbudseffekter.
Administrationen har opmærksomhed på, at Flexdanmark tilføres ekstra ressourcer i stedet for at sænke serviceniveauet, som det har været nødvendigt at gøre i kommunens
Kørselskontor, hvor telefontiden er væsentligt nedsat i forbindelse med besparelser.
Administrationen ser det nødvendigt at indlede en dialog med NT om muligheder for besparelser for at imødekomme tilretninger i budgetforslaget svarende til den beskrevne
budgetudfordring:

1. Afskaffelse af Plustur i Frederikshavn kommune
2. Forhøjelse af egenbetaling for Flexaktivitet og kørsel til genoptræning
3. Ændre serviceniveau for kørsel til genoptræning (henvise til flextur med
egenbetaling)
4. Hjemtage fast kørsel. Afklare eventuelt potentiale ved at som fx kørsel med
specialbørn til skole eller kørsel til aktivitet og genoptræning eller kørsel med
voksne handicappede.

5. Nedsættelse af antallet af køreplantimer:
a. Nedlægge yderligere afgange på busruter med færre end 5 rejsende.
b. Nedlægge bybusruter i Frederikshavn by.
c. Nedlægge turistrute i Skagen by.
d. Indføre telebus, hvor kørsel kun gennemføres såfremt der er passagerer at
medtage. Hjørring kommune har erstattet lokalruter med en sådan ordning.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller at
1. NTs budgetforslag tages til efterretning
2. Et eventuelt høringssvar til NT drøftes
3. Administrationen indleder en dialog med NT og rekvirerer konsulentbistand fra
NT til gældende timepris for at imødekomme servicereduktioner svarende til
overskridelsen af det kommunale buget til kørselsområdet for 2023 og overslagsårene.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025
Dato: 11-08-2022

Ad 1. Godkendt
Ad 2. Der udarbejdes et høringssvar til NT
Ad 3. Godkendt.
Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2022
Sagen genoptages.
Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at det udarbejdede høringssvar på baggrund
af udvalgets tilkendegivelser godkendes og sendes til NT.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Følgebrev vedr. NT Budgetforslag 2023 (DokumentID: 6775980 - EMN-2022-03046)
2. NT Budgetforslag 2023 (DokumentID: 6775981 - EMN-2022-03046)

5 (Åben) Årsregnskaber for 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område
Sags ID: EMN-2022-01511
Ansvarligt center: Økonomi
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturog Fritidsudvalget.
Følgende regnskaber fremsendes:
Museer
Frederikshavn Kunstmuseum
Egnsmuseum Simons Raaling
Sognefogedgården
Selvejende haller
Frederikshavn Idrætscenter I/S
Østervråhallen
Sæby Spektrum
Dybvadhallen
Skagen Kultur- og Fritidscenter
Aalbæk Idrætscenter
Syvstenhallen
Skagen Sportscenter
Fonden Sæby Svømmebad
Bannerslundhallen
Foreninger
Lystfiskerforeningen Frederikshavn
Kulturelle foreninger
Musikforeningen Underground
Maritim Historisk Forening
Laterna Nordica
Frederikshavn Teaterforening
Pixlart
Idrætsanlæg
Skagen Stadion
Aalbæk Idrætsanlæg
FFI Frederikshavn Fodboldklub
Øvrige
Aalbæk Kulturhus
Fonden Skagen Ridehus

Sct. Hans Bål i Skagen

Økonomi har gennemgået de enkelte regnskaber med henblik på anvendelse af det kommunale driftstilskud, og har ingen bemærkninger.

Indstilling
Økonomi indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Frederikshavn Kunstmuseum Årsrapport_2021 (DokumentID: 6739561 - EMN-2022-01511)
2. Regnskab 2021 Simons Raaling (DokumentID: 6820835 - EMN-2022-01511)
3. Regnskab 2021 Sognefogedgården (DokumentID: 6820910 - EMN-2022-01511)
4. Frederikshavn Idrætscenter Ekstern_årsrapport_2021 (DokumentID: 6773996 - EMN-2022-01511)
5. Østervrå Idrræts- og kulturcenter Årsrapport 2021 (DokumentID: 6741397 - EMN-2022-01511)
6. Sæby Spektrum Årsregnskab 2021 uden underskrifter (DokumentID: 6679391 - EMN-2022-01511)
7. Dybvadhallen Årsrapport 2021 (DokumentID: 6659407 - EMN-2022-01511)
8. SKFC Årsrapport 2021 (DokumentID: 6697631 - EMN-2022-01511)
9. ÅIC regnskab21 (DokumentID: 6680922 - EMN-2022-01511)
10. Syvsten Hallen - årsregnskab 2021 (DokumentID: 6747277 - EMN-2022-01511)
11. Regnskab Skagen Sportscenter (DokumentID: 6820799 - EMN-2022-01511)
12. Årsrapport Sæby Svømmebad (DokumentID: 6739941 - EMN-2022-01511)
13. Bannerslund Årsrapport_2020_21 (1) Underskrevet (DokumentID: 6738969 - EMN-2022-01511)
14. Lystfiskerforeningen 2021 (DokumentID: 6806700 - EMN-2022-01511)
15. Årsegnskab 2021 for Musikforeningen Underground (DokumentID: 6820925 - EMN-2022-01511)
16. Årsrapport Maritim Historisk Forening 2021 (DokumentID: 6741385 - EMN-2022-01511)
17. Årsrapport_2021 Laterna Nordica (DokumentID: 6753474 - EMN-2022-01511)
18. Årsrapport for sæson 2020-2021 - Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 6740762 - EMN-202201511)
19. PixlArt_Årsregnskab_2021 (DokumentID: 6747030 - EMN-2022-01511)
20. Skagen Stadion Årsrapport_2021 (DokumentID: 6820783 - EMN-2022-01511)
21. 2021 ÅIF Stadion årsregnskab 2021 (DokumentID: 6659068 - EMN-2022-01511)
22. Udksat-FFIFodboldårsregnskab2021 (DokumentID: 6739374 - EMN-2022-01511)
23. Aalbæk Kulturhus Årsregnskab 2021 (DokumentID: 6697615 - EMN-2022-01511)
24. 2021_Årsregnskab Fonden Skagen Ridehus (DokumentID: 6787364 - EMN-2022-01511)
25. Opgørelsen Sankt Hans 2021 (DokumentID: 6825439 - EMN-2022-01511)

6 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber 2021 for statsanerkendte museer og regionalt spillested
Sags ID: EMN-2022-01511
Ansvarligt center: Budget og Analyse
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for følgende støttemodtagere:


Skagen Kunstmuseer



Nordjyllands Kystmuseum



Fonden Arena Nord (Det Musiske Hus mv.)

Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum er begge statsanerkendte museer,
og modtager både driftstilskud fra Frederikshavn Kommune samt støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Det Musiske Hus er udpeget som regionalt spillested, og modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune samt støtte fra Statens Kunstfond.
Ifølge driftstilskudsloven skal Frederikshavn Kommune, som tilsynsførende myndighed,
gennemgå og godkende deres årsregnskaber, ledelsesberetninger samt revisioner. Gennemgangen skal sikre, at regnskaberne er aflagt efter gældende regler og indeholder fornødne oplysninger. Endvidere skal det påses, at driftstilskud er anvendt til det formål, de
er bevilget til.
En konklusion på de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger i regnskaberne, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt
regnskabspraksis).
Økonomi har gennemgået de indsendte regnskaber. Der vil på mødet blive givet en kort
orientering om enkelte delelementer i regnskaberne.


Skagens Kunstmuseer
Museet havde i regnskabsåret 2021 et overskud på 9.934.304 kr. Heraf hensættes 9.870.000 kr., hvorefter årets resultat bliver 64.304 kr. Museet havde ved
årets udgang en egenkapital på 19.939.800 kr. Frederikshavn Kommunes driftstilskud i 2021 udgjorde 3.777.377 kr.



Nordjyllands Kystmuseum
Museet havde i regnskabsåret 2021 et underskud på 424.482 kr. Museet havde
ved året udgang en egenkapital på 20.980.655 kr. Frederikshavn Kommunes
driftstilskud i 2021 udgjorde 7.308.682 kr.



Fonden Arena Nord (Det Musiske Hus mv.)

Fonden havde i regnskabsåret 2021 et overskud på 2.357.824 kr. Fonden havde
ved årets udgang en egenkapital på 13.956.249 kr. Frederikshavn Kommunes
driftstilskud i 2021 udgjorde 2.459.322 kr.

Indstilling
Økonomi indstiller, at regnskaberne for de tre støttemodtagere godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Skagens Kunstmuseer - Årsrapport 2021 (DokumentID: 6664316 - EMN-2022-01511)
2. Åarsberetning-2021-Skagens Kunstmuseer (DokumentID: 6772957 - EMN-2022-01511)
3. Nordjyllands Kystmuseum årsregnskab 2021 (DokumentID: 6741734 - EMN-2022-01511)
4. Årsrapport 2021 - DET MUSISKE HUS - regionalt spillested (DokumentID: 6773045 - EMN-2022-01511)

7 (Åben) Haltilskudsmodel 2022 - indkommende høringssvar
Sags ID: EMN-2022-01713
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
På møde i juni 2022 sendte udvalget ny haltilskudsmodel i høring frem til den 22. august
2022. Der er afholdt dialogmøde med de involverede institutioner den 30. august 2022.
Der fremlægges hermed oversigt over de indkomne høringssvar til udvalgets drøftelse
forud for endelig beslutning om ændring af haltilskudsmodellen.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender haltilskudsmodellen
som fremlagt i høring til at være gældende fra 1. januar 2023.

Beslutninger:
Indtillingen kan ikke godkendes.
Beslutningsforslag fra S, V, C:
På baggrund af høringen og dialogmødet med de selvejende haller mv. er udvalget enigt
om, at der vedtages en principmodel med 7 niveauer og ændrede økonomiske tilskud,
som fremgår af nedenstående. Udvalget beder administrationen om at gennemgå modellen og tildelingsprincipperne med henblik på, at udvalget kan få forelagt disse til endelig
godkendelse.
I administrationens oplæg skal det fremgå, at ordningen skal evalueres senest i 2023.
Parterne er enige om, at modellen kan udvikles til at indeholde yderlige incitamenter herunder aktivitetsbestemte.
1 Niveau

Arena Nord

8.500.000 kr.

2 Niveau

SKFC
Sæby Svømmebad
Spektrum

5.800.000 kr.
3.900.000 kr.
3.900.000 kr.

3 Niveau

Østervrå

2.400.000 kr.

4 Niveau

Aalbæk
BIAC
Skagen Sportscenter

1.300.000 kr.
1.300.000 kr.
1.300.000 kr.

5 Niveau

Dybvad

1.000.000 kr.

6 Niveau

Syvsten

450.000 kr.

Nordjyllandshallen
7 Niveau

Fonden Skagen ridehal

450.000 kr.
250.000 kr.
30.550.000 kr.

Bilag
1. Sæby Svømmebad Brev til Kommune om høring af ændret tilskudsmodel (DokumentID: 6828143 - EMN2022-01713)
2. Ålbæk Idrætscenter Høringssvar (DokumentID: 6828176 - EMN-2022-01713)
3. ØIKC høringssvar til haltilskudsmodel 2022 (DokumentID: 6828193 - EMN-2022-01713)
4. Sæby Spektrum SVARhøring (DokumentID: 6828187 - EMN-2022-01713)
5. Syvsten Hallen Høringssvar haltilskudsmodel (DokumentID: 6828204 - EMN-2022-01713)
6. SKFC Høringssvar (DokumentID: 6828200 - EMN-2022-01713)
7. Nordjyllandshallen Foden Kultur og fritidsudvalgetNJH (DokumentID: 6828162 - EMN-2022-01713)
8. Dybvad hallen dialogmøde (DokumentID: 6828206 - EMN-2022-01713)
9. Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole Høringssvar (DokumentID: 6840220 - EMN2022-01713)
10. Bannerslund Idræts og Aktivitetscenter Høringssvar aug 2022 (DokumentID: 6828180 - EMN-2022-01713)

8 (Åben) Udkast til ændring af tilskudsordningen
Sags ID: EMN-2022-02771
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges udkast til ændringer af eksisterende tilskudsordning
”Folkeoplysningsordning – For frivillige folkeoplysende foreninger.”
Udvalget har tidligere godkendt elementerne a-g som grundlag for ændringer i tilskudsordningen:
a) Justering af transporttilskud (størrelse)
b) Uddannelsestilskud (procentsats af udgift)
c) Talentpuljen (størrelse)
d) Visions/udviklingspuljen (størrelse)
e) Frivillighedspuljen (størrelse, kontant)
f) 25 års regel (andel der medregnes)
g) Fleksibelt medlemstilskud/”forbundne kar”
Jævnfør tids- og handleplanen har Folkeoplysningsudvalget gennemført temadrøftelse på
møde den 29. august 2022.
Udkast til ændringer af tilskudsordningen er vedhæftet som bilag.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at ændringer til tilskudsordningen sendes i
høring frem til og med den 20. oktober 2022.

Beslutninger:
Udkast til ændring af tilskudsordningen, som fremgår af bilaget ”Endeligt udkast til ændring af tilskudsordningen”, sendes i høring med følgende tilrettelser:
Frivillighedstilskud
Ændring:
Frivillighedstilskuddet ændres således, at der kun kan refunderes kontante udbetalinger
til frivillige, der kan således ikke ske refusion af værdien af gavekort eller naturalier m.v.
Kommunen yder 80% refusion af det udbetalte beløb. Refusionen kan dog ikke overstige
3.000 kr. Skattefri godtgørelse kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelse.
Puljer:
Talentpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget påtænker at nedlægge puljen.
Visions/udviklingspuljen
Kultur- og Fritidsudvalget påtænker at reducere beløbet.

Bilag
1. Endeligt udkast til ændring af tilskudsordningen (DokumentID: 6836440 - EMN-2022-02771)

9 (Åben) Retningslinjer for anlægspuljen 2023
Sags ID: EMN-2022-01495
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2022, at bede administration fremlægge forslag til ændrede retningslinjer for anlægspuljen 2023 med henblik på
forenkling af ansøgningsskemaet samt ændring af målgruppen.
Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 29. august 2022 i overensstemmelse med
gældende vedtægter drøftet anlægspuljens rammer. Folkeoplysningsudvalget er hermed
inddraget i udarbejdelsen af den nye retningslinje.
Ændringer og forenkling
Administrationen har vedhæftet de gældende retningslinjer og forslag til ændring og forenkling af retningslinjer og ansøgningsprocedure for anlægspuljen.
I retningslinje og ansøgningsskema er der lavet sproglige redigeringer, så udtrykket bliver
enklere. Derudover er der lavet større ændringer jævnføre udvalgets kommentarer på tidligere møde:


Hvem kan søge puljen
Tilføjelse: selvejende institutioner inden for fritidsområdet der har en driftsaftale
med Frederikshavn Kommune.



Projektbeskrivelse
Tematiseringen (valg af projekttype) er forenklet.



Udbetaling af anlægspuljen
Forslag om at udbetale 75% af det bevilligede beløb ved projektstart og 25% ved
projektafslutning, for at sikre, at alle ansøgere uafhængig af likviditet kan starte
projektet, der søges om.



Hvornår skal anlægsmidlerne være brugt
Tilføjelse: Administrationen kontaktes i tilfælde af uforudsete hændelser, der forsinker et projekt mellem to kalenderår, for ansøgning om dispensation til overførsel mellem årene.



Behandling af anlægspuljen

Tilføjelse: ”Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget. Administrationen er bemyndiget til at behandle ændringer i projekterne, hvis ændringerne ligger inden for samme formål og økonomi, som oprindeligt godkendt.”
Vedhæftet


Gældende retningslinjer for anlægspuljen



Forslag til ændringer og forenkling af retningslinjer



Gældende ansøgningsskema



Gældende ansøgningsskema med kommentarer fra administrationen



Budgetskabelon

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender ændringer og forenkling af retningslinjer for anlægspuljen 2023 og fremadrettet.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Retningslinjer for Anlægspuljen (DokumentID: 3877443 - EMN-2018-00820)
2. Forslag til ændringer og forenkling af retningslinjer (DokumentID: 6823664 - EMN-2018-00820)
3. Gældende ansøgningsskema til anlægspuljen (DokumentID: 6820078 - EMN-2022-01495)
4. Budgetskabelon, Budget- og finansieringsplan for ansøgning til anlægspuljen (DokumentID: 6820079 - EMN2022-01495)
5. Gældende ansøgningsskema til anlægspuljen - med kommentarer (DokumentID: 6824035 - EMN-202201495)

10 (Åben) Varsling om ændring af Folkeoplysningsordningen for frivillige folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2022-02771
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU, BYR

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. august 2022, at godkende tids- og
handleplan for ændring af tilskudsordningen.
Folkeoplysningsordningen for frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune, kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders varsel.
Under forudsætning af, at der sker ændringer af ”Folkeoplysningsordning – For frivillige
folkeoplysende foreninger” gældende fra den 1. januar 2023, skal ordningen varsles ændret af Frederikshavn Byråd.

Indstilling
Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at ”Folkeoplysning – For frivillige folkeoplysende foreninger” varsles ændret pr. 1. januar 2023.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

11 (Åben) Tilsyn på folkeoplysningsområdet
Sags ID: EMN-2022-03320
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om tilsyn på folkeoplysningsområdet.
Tilsynet på det folkeoplysende område tager udgangspunkt i folkeoplysningsloven
§33, stk. 5. Heraf fremgår det, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, om foreninger,
der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov, overholder loven eller regler,
som er fastsat i medfør heraf. Tilsynet skal blandt andet sikre, at tilskud er udbetalt i overensstemmelse med loven – det vil sige, at der er overensstemmelse mellem det, der indberettes, og det som angives i regnskabet.
Der vil på hovedområde 1 - den folkeoplysende voksenundervisning blive ført fuldt tilsyn
med tilskudsudbetaling 2022.
På hovedområde 2 - det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde vil der blive ført tilsyn i
henhold til de gældende administrative retningslinjer. I 2022 forventer administrationen, at
tilsynet vil have særligt fokus på lokaletilskud, herunder husleje- og rengøringsniveau.
Administrative retningslinjer for tilsyn på folkeoplysningsområdet er vedlagt som bilag.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. GÆLDENDE administrative retningslinjer for tilsyn på folkeoplysningsområdet (DokumentID: 6818036 - EMN2022-03320)

12 (Åben) De frie midler 3. kvartal 2022
Sags ID: EMN-2022-03153
Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 3 ansøgninger til puljen med de frie midler i 3.
kvartal 2022.
De frie midler kan støtte:
1) Oplevelsesøkonomiske eller vidensøkonomiske målsætninger
2) Vækst- og talentlagsfremmende projekter
3) Fagligt og kunstnerisk udviklende projekter
4) Inkluderende projekter
5) Synliggørende og banebrydende projekter
6) Særlige børnekulturelle aktiviteter
7) Folkelige kulturelle aktiviteter
Vedlagt følger indsendte ansøgninger og budgetter samt oversigt over allerede uddelte
midler i 2022.
Der ansøges om i alt 62.158,41 kr. Der er 45.907,00 kr. til uddeling.
a) Volstrup Harmonikaklub søger om 17.158,41 kr. til 12 sæt nye uniformer til klubben.
Administrationen anbefaler, at projektet støttes med 17.158,41 kr.
b) Den Jyske Sinfonietta søger om 10.000 kr. til honorar til musikere ved fire klassiske
koncerter i Vendsyssel en dag i efteråret 2022. Administrationen anbefaler at ansøgningen ikke imødekommes.
c) Samtidskunstforeningen SKAL søger om 35.000 kr. til SKAL SOUND SESSIONS, som
er tre livekoncerter i Skagen i oktober/november 2022 målrettet unge i alderen 16-35 år.
Administrationen anbefaler at ansøgningen støttes med 28.000 kr.
Følges anbefalingerne uddeles 45.158,41 kr.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget beslutter at:
a) støtte ansøgning a med 17.158,41 kr.
b) ansøgning b ikke imødekommes
c) støtte ansøgning c med 28.000 kr.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Ansøgning Volstrup Harmonikaklub (DokumentID: 6817815 - EMN-2022-03153)
2. Regnskab Volstrup Harmonikaklub (DokumentID: 6793698 - EMN-2022-03153)
3. Ansøgning og budget Den Jyske Sinfonietta (DokumentID: 6814603 - EMN-2022-03153)
4. Ansøgning Samtidskunstforeningen SKAL (DokumentID: 6817801 - EMN-2022-03153)
5. Budget Samtidskunstforeningen SKAL (DokumentID: 6817424 - EMN-2022-03153)
6. Afslag og bevillinger Kultur- og fritidsudvalgets frie midler 2022 (DokumentID: 6817803 - EMN-2022-03153)

13 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget - september 2022
Sags ID: MOD-2021-00310
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:
- Svar fra KL’s juridiske kontor
- Kulturalliancens Årsmøde mandag den 26. september kl.16-20
- 10 års Jubilæum Filmmaskinen fredag den 18. november kl. 16-19.

Indstilling
Center for Kultur – og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

14 (Åben) Underskriftsside
Sags ID: EMN-2021-03452
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen
skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

Indstilling
Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.

