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1 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalget Budgetbemærkninger 2019
Sags ID: EMN-2018-02169

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
KFU har på sine møder i hhv. Maj og Juni 2018 behandlet budgetforslaget for 2019 hvor 

der er indregnet budgettilpasning på 2,1 mio. kr.

Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring i relevante 

råd/nævn mv.

Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og 

administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede budgetbemærkninger og 

takster til Udvalgets behandling

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at

1. budgetbemærkninger og takster godkendes

2. materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling

Bilag

1. KFU budgetoplæg bemærkninger 2019 (DokID: 2465446 - EMN-2018-02169)
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2 (Åben) Kappelborg - budgetopfølgning
Sags ID: EMN-2018-01139

Sagsbehandler: Marie Weiergang Mikkelsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
KFU er i foråret 2018 blevet præsenteret for Kulturhus Kappelborgs økonomiske 

situation. Det blev på mødet d. 6. juni 2018 besluttet, at Kappelborg skal udarbejde en 

budgetopfølgning, hvor der redegøres for hvordan, man vil arbejde med de økonomiske 

udfordringer, Kulturhuset står overfor. 

Kappelborg har indsendt et revideret budgetudkast for resten af 2018 og 2019. 

Udkastene skal ses som en handleplan for hvordan Kappelborgs økonomi igen kan 

komme på rette spor.

Følgende budgetforudsætninger er blandt andet indarbejdet i budgetterne:

1. Administrative tilpasninger

2. Fondsansøgninger

3. Usikkerhed om endelig konfirmation af konference

4. Effekt af færre arrangementer i 2 halvår + generel konservativ vurdering

5. Ny forsigtig vurdering af billetindtægter - bl.a. som følge af reduktion af PR-

udgifterne

6. Reduktion af ikke planlagte arrangementer

7. Konservativ vurdering af den positive effekt af periodeafgrænsningen 2018/19

8. Der er ikke afsat midler til vedligehold af legeplads og skateranlæg

Hvis ovenstående budgetforudsætninger gennemføres vil kappelborg i 2019 have 

genvundet den økonomiske balance, der var gældende frem til 2016. 

Der vil i efteråret 2018 blive afholdt to møder omkring visionsudvikling, hvor Kappelborg, 

Musikskolen, Biblioteket, Center for Kultur og Fritid og Center for Udvikling og Erhverv 

deltager.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter budgetopfølgningen.

Bilag

1. BUDGETOPF. Kappelborg Juli 2018 (DokID: 2465825 - EMN-2018-01139)
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3 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalgets område 
2017
Sags ID: EMN-2018-02181

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskaber for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur og 

Fritidsudvalget.

Der fremlægges modtagne årsregnskaber for:

 Frederikshavn Kunstmuseum

 Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion

 Ålbæk Idrætsforening

 Den selvejende institution Dybvadhallen

 Fonden Skagen Ridehus

 Ålbæk Kulturhus

 Maritim Historisk Forening

 Frederikshavn Teaterforening

Økonomiafdelingen har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en 

egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti

En konklusion på de enkelte regnskaber kan ses i de indledende bemærkninger, der er 

udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt 

regnskabspraksis.)

 Frederikshavn Kunstmuseum

Frederikshavn Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2017 et underskud på 644 

kr. Ved årets udgang havde Kunstmuseet en egenkapital på 207.951 kr. og 

Frederikshavn Kommunes tilskud i 2017 udgjorde i alt 757.579 kr.

 Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion

Fonden Skagen Stadion havde i regnskabsåret 2017 et overskud på 84.861 kr. 

Ved årets udgang havde Fonden Skagen Stadion en egenkapital på 2.425.406 

kr. Driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 1.587.815 kr.

 Ålbæk Idrætsforening

Ålbæk Idrætsforening havde i regnskabsåret 2017 et overskud på 20.225 kr. Ved 

årets udgang havde idrætsforeningen en egenkapital på 23.951 kr. og 

driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 287.573 kr.
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 Den selvejende institution Dybvadhallen

Dybvadhallen havde i regnskabsåret 2017 et overskud på 177.372 kr. Ved årets 

udgang havde hallen en egenkapital på 5.614.067 kr. og driftstilskuddet fra 

Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 569.697 kr.

 Fonden Skagen Ridehus

Fonden Skagen Ridehus havde i regnskabsår 2017 et overskud på 77.746 kr. 

Skagen Ridehus havde ved årets udgang en egenkapital på 570.170 kr. 

Driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 171.515 kr.

 Ålbæk Kulturhus

Ålbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2017 et overskud på 13.763 kr. 

Kulturhuset havde ved årets udgang en egenkapital på 830.382 kr. og 

driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 120.130 kr.

 Maritim Historisk Forening

Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2017 et overskud på13.145 kr. 

Maritim Historisk Forening havde ved årets udgang en egenkapital på 430.410 kr. 

og driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 200.772 kr. 

 Frederikshavn Teaterforening

Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2017 et overskud på 2.162 

kr. og teaterforeningen havde ved årets udgang en egenkapital på 132.487 kr. 

Driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune i 2017 udgjorde 129.880 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler 

de indsendte regnskaber.

Bilag

1. Årsrapport Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum (DokID: 2460736 - EMN-2018-02181)

2. Årsregnskab_2017 - Fonden Skagen Ridehus (DokID: 2460756 - EMN-2018-02181)

3. Årsrapport 2017 Skagen Stadion (DokID: 2460772 - EMN-2018-02181)

4. Aalbæk Kulturhus årsrapp 2017 (DokID: 2460781 - EMN-2018-02181)

5. Aalbæk Idrætsforening 2017 (DokID: 2460784 - EMN-2018-02181)

6. Årsrapport 2017, Dybvadhallen (DokID: 2460788 - EMN-2018-02181)

7. Frederikshavn Teaterforening årsrapp. 16-17 (DokID: 2460799 - EMN-2018-02181)

8. Maritim Historisk Forening Årsrapport_2017 (DokID: 2460803 - EMN-2018-02181)
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4 (Åben) Godkendelse af årsregnskaber for museer der modtager 
statstilskud 2017
Sags ID: EMN-2018-02200

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes årsregnskab 2017 for Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands 

Kystmuseum til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

1. Skagens Kunstmuseer 2017

2. Nordjyllands Kystmuseum

Økonomiafdelingen har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en 

egentlig analyse eller på anden vis tilbundsgående revision af bilag og konti.

Konklusionen på regnskaberne kan ses i de indledende bemærkninger, der er udarbejdet 

af Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseums revisionsselskaber, som her 

henholdsvis BDO og Beierholm.

Efter museumslovens almindelige tilskudsbestemmelser (§ 15) giver staten et driftstilskud 

til statsanerkendte museer på en procentdel af de tilskud, som museet har fået fra 

kommunen eller fonde m.v. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år på Finansloven.

Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af regnskabet for Skagens Kunstmuseer og 

Nordjyllands Kystmuseum hviler på, at tilskudsreglerne er overholdt.

1. Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseer har i regnskabsåret 2017 et overskud på 417.089 kr. 

Heraf hensættes 381.505 kr. hvorefter årets resultat bliver 35.584 kr. Museet har 

ved årets udgang en egenkapital på 19.593.458 kr. og Frederikshavn Kommunes 

driftstilskud i 2017 udgjorde 3.643.074 kr.

2. Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum har i regnskabsåret 2017 et overskud på 39.719 kr. og 

har ved årets udgang en egenkapital på 19.337.922 kr. Frederikshavn 

Kommunes driftstilskud i 2017 udgjorde 6.845.910 kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler 

de revisorpåtegnede regnskaber for henholdsvis Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands 

Kystmuseum
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Bilag

1. Årsrapport 2017 - Skagen Museum (DokID: 2460924 - EMN-2018-02200)

2. NJK Årsregnskab 2017 (DokID: 2460966 - EMN-2018-02200)
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5 (Åben) Høring af NTs budgetforlag 2019
Sags ID: EMN-2016-00747

Sagsbehandler: Lone Venø Olesen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Nordjyllands trafikselskab har udsendt budgetforslag 2019 til høring i de nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i 

NTs første økonomirapport for 2018. Budgetforslaget er godkendt af NTs bestyrelse den 

18. juni. Det endelige budget skal behandles i NTs bestyrelse den 10. september og 

være vedtaget senest den 15. september 2018. Høringsbemærkninger fra kommunen 

skal være NT i hænde senest den 31. august 2018. 

NT ønsker at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det 

skal derfor nævnes, at kommuner og Region Nordjylland i bemærkningerne til 

budgetforslaget kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive 

serviceniveau helt frem til onsdag 31. oktober 2018 - dvs. anmode om ændringer i 

passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter.

Kollektiv trafik:

Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5 % i passagerindtægter og en takstregulering 

på 1.7 % med virkning fra 20. januar 2019. Billetudgifterne reduceres i 2019 med 1,3 

mio.kr. i alt i forhold til Budget 2018.

NTs indtægtsfordelingsmodel, som blev godkendt af bestyrelsen i 2016 betyder, at fase 3 

implementeres og indregnes med 100% i 2019.

Indbyggede reguleringsprincipper i de gældende kontrakter efter gennemførelse af udbud 

i 2018 er indarbejdet i budgetforslaget. Effekter af det kommende 25. udbud for 

bustrafikken er ikke estimeret i budgetforlaget (kontraktstart januar 2019), og ved udbud i 

overslagsårene 2020-2022 er der forudsat uændrede priser.

Administrationsudgifterne som omfatter driften af NTs administration og billet- og 

kvalitetskontrol beløber sig i budgetforlaget til 34,2 mio. kr. i forhold til 33 mio. kr. i budget 

2018. Der afsættes 0,3 mio. kr. til indkøb af nye interne IT systemer samt stigning i udgift 

til drift og vedligehold af systemer. NT budgetterer med en stigning på 0,6 % i forhold til 

budget 2018 til konsulentbistand til kundeundersøgelser og EU´s 

databeskyttelsesforordning. Markedsføringsudgifterne forøges med 1,1 mio. kr.  til 3,4 

mio. kr. i 2019 til etablering af kundepaneler og –involvering samt et nyt samarbejde med 

Visit Nordjylland.

I Frederikshavn kommune forventes udgifterne på busområdet (inkl. Fleks- og Plustur) 

at stige til 26,9 mio. kr. mod 25,9 mio. kr. i regnskabet fra 2017.  NT forventer et fald i 

passagerindtægter i Frederikhavn kommune fra 6,9 mio. kr. i Regnskabet for 2017 til 6,3 

mio. kr. i Budgetforslag 2019. I 2019 reguleres Frederikshavn Kommune fra tidligere år 

med en tilbagebetaling til NT på 0,955 mio. kr.
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I Frederikshavn kommune har Kørselskontoret opmærksomhed på, at Plustur ifølge 

NTs opgørelse for 1. kvartal 2018 i meget ringe omfang er blevet benyttet i Frederikshavn 

Kommune. Der er i årets første 3 måneder kørt i alt 12 ture med 7 unikke bestillere.  

Produktet indgår i NTs mobilitetsplan 2017 – 2012, som Frederikshavn Kommune har 

tilsluttet sig.

Flekstrafik:

NTs bestyrelse har besluttet at afskaffe abonnementsbetalingen på 

Flekshandicaptrafikken og indføre et ændret takstsystem. Beslutningen er indarbejdet i 

Budgetforslaget. NT øger i 2019 administrationsbidraget fra kommunerne med 3,3 mio.kr.

i forhold til Budget 2018. NT angiver at midlerne skal anvendes til udvikling af 

flekstrafikkens IT systemer og afskaffelse af abonnementsordningen (Siden 2015 har 

opgaven vedr. visitation til flekshandicapkørsel ligget hos kommunen). Der findes ikke 

bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til 

også at omfatte blinde- og svagseende i ordningen fra 1. juli 2018. Kørselskontoret i 

Frederikshavn kommune forventer en stigning i kørselsomfanget fra nuværende 451 

abonnenter.

Effekten fra udbuddet på kørsel i flekstrafikken i 2018 er indregnet i Budgetforslag 2019, 

både på fast og variabel kørsel. I Frederikshavn Kommune har udbuddet betydet en 

stigning i pakkepriserne på gennemsnitligt 7,7 %.

I Frederikshavn Kommune forventes udgiften til Flekstrafikområdet i Budgetforslag 

2019 at stige til 18,2 mio.kr., mens passagerindtægterne forventes at indbringe 0,6 mio. 

kr. 

Samlet øges budgettet i NTs budgetforslag 2019 for Frederikshavn kommune fra 37,758 

mio. kr. til 39,168 mio. kr. i 2019; En stigning på i alt 1.41 mio. kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller at, Kultur- og fritidsudvalget 

1. tager Budgetforslag 2019 til efterretning og drøfter et eventuelt høringssvar til NT.

2. imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til 

kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet 

før kommunes kørselsområder, der varetages gennem NT.

Bilag

1. NT Budgetforslag 2019 (Høring) (003) (DokID: 2449189 - EMN-2016-00747)

2. Følgebrev vedr. NT Budgetforslag 2019 mm_ (003) (DokID: 2449188 - EMN-2016-00747)
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6 (Åben) Fastsættelse af serviceniveau på det samlede kørselsområde
Sags ID: EMN-2016-00747

Sagsbehandler: Mia Lykke Nielsen

Ansvarligt center: Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Fastsættelse af serviceniveau for kørselsområder i Frederikshavn kommune

Flekstrafik:

Kørselskontoret administrerer kørsel med borgere i henhold til lovgivningen på 

områderne skole, dagtilbud, handicap, læge/speciallæge, aflastning, genoptræning og 

ældreaktiviteter. I 2014 blev serviceniveauet på hele kørselsområdet fastsat af byrådet. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder som 

administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte fagcenter –

dog visiterer Kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, afprøvning af 

hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel).

Kvalitetsstandarder og procedurer for visitation, bestilling og opfølgning følger 

anbefalingerne i BDO’s rapport fra 2013, hvor et visitationsprojekt for det samlede 

kørselsområde blev gennemført. Kvalitetsstandarder, som foreslået af BDO og 

styregruppen for projektet, blev taget til efterretning i direktionen og i kommunens 

fagudvalg, ældreråd og handicapråd i 2015.

Kollektiv trafik:

Kørselskontoret har endvidere ansvaret for tilrettelæggelsen og koordineringen af den 

kollektive trafik i kommunen. Kørslen tilrettelægges igennem samarbejde med NT. 

Serviceniveauet for den kollektive trafik blev besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget i møde 

den 20. august 2014 i forbindelse med kommunens arbejde med ”Kollektiv trafikplan for 

Frederikshavn kommune”, dette blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget som et 

tværgående projekt. Byrådet blev efterfølgende orienteret og serviceniveauet taget til 

efterretning.

Siden kørselskontoret blev etableret i Frederikshavn kommune, har Kørselskontoret fulgt 

serviceniveauet og økonomien for samtlige kommunale kørselsordninger meget nøje. 

Generelt finder kørselskontoret ikke, at der er behov for ændring i serviceniveauet, men 

på 3 områder vil en justering være hensigtsmæssig.
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Oversigt over kørselsområder:

Kørsel: BDO 

rapport 

side:

Nuværende

Serviceniveau:

Forslag om 

ændring til:

1. Flexlæge (og speciallæge) 3 Bevares

2. Kørsel til Genoptræning 3 Bevares

3. Flexskole/

specialundervisning/

speciel SFO/særlige 

dagtilbud/ aflastning

9 + 12 Maks køretid 60. 

min., dog 90 min. 

ved kørsel til andre 

kommuner

Maks 70 min. 

køretid inden for 

kommunen. 

Undtagelsesvis 

kørsel som 

overstiger 90 min. 

ved ture ud af 

kommunen.

4. Flexaktivitet 15 Maks køretid 60 

min. , dog 90 min. 

ved kørsel til andre 

kommuner 

Maks 70 min. 

køretid inden for 

kommunen.

5. Kørsel med voksne 

handicappede (Gimle)

17 Maks køretid 60 

min., dog 90 min. 

ved kørsel til andre 

kommuner.

Maks 70 min. 

køretid inden for 

kommunen.

6. Flexhandicap 20 Bevares

7. Stamnet Trafikplan 

s. 22

Bevares

8. Lokalnet Trafikplan 

s. 23

Bevares

9. Plustur Mobilitetsp

lan s. 37

Bevares i 

projektperiode
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Flextrafik

1. Flexlæge – 193 brugere (april 2018)

Kørsel til og fra alment praktiserende læge og til nærmeste speciallæge.

Nuværende serviceniveau for flexlæge

A. Der kan forventes omvejskørsel og samkørsel med andre borgere. 

B. Ventetiden kan være op til 15 minutter ved afhentning og ankomst, samt ventetid op til 30 minutter inden 

behandling og 45 minutter ventetid efter behandling. 

Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.
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2. Kørsel til genoptræning – 161 brugere (april 2018)

Nuværende serviceniveau for genoptræning:

A. Der kan forventes omvejs- og samkørsel med andre borgere. 

B. Ventetiden kan være op til 15 minutter ved afhentning og ankomst, samt ventetid op til 30 minutter inden 

behandling og 45 minutter ventetid efter behandling. 

Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.

3. Flexskole  - kørsel til skole, særlige dagtilbud og aflastning  – 240 brugere af taxa (april 2018), 823 bevilgede 

buskort i skoleåret 2017/2018
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Kørsel med elever og andre brugere, der skal i skole, specialskole, STU, SFO, pasningstilbud, beskyttet værksted samt 

aflastningskørsel.

Nuværende serviceniveau for flexskole

A. Der kan forventes samkørsel med andre.

B. Ventetiden på skolen må som udgangspunkt ikke overstige 60 minutter før og efter skoletid, dog tilstræbes det 

i Frederikshavn kommune at ventetiden ikke overstiger 10 minutter. 

C. Køretiden kan være op til 60 minutter, dog op til 90 minutter ved kørsel til andre kommuner.

Forslag til ændring af serviceniveau:

Ændringer i kommunens organisering af specialundervisning i folkeskolen bevirker, at Kørselskontoret foreslår, at 

serviceniveauet på kørsel revurderes.

Kørselskontoret tilstræber, at alle kørsler kan holdes under 60 minutter, men på grund af specialisering og centralisering 

på området, oplever Kørselskontoret, at visse elever til specialundervisning skal køres længere til den undervisning, de er 

visiteret til. 

Det opleves, at eleven oftere skal køres på skæve tidspunkter, eller skal køres fra kommunens yderområder og ind til 

byen, fra Frederikshavn eller Skagen til Sæby eller til specialtilbud i Aalborg. Det gør det svært at lave samkørsler på disse 

ruter under den nuværende maximum-køretid, da strækningen i sig selv bliver lang. For at optimere graden af samkørsel 

på de lange strækninger, vil det derfor være fordelagtigt at justere serviceniveauet fra 60 minutter til 70 minutter. 

Ved kørsel ud af kommunen, tilstræbes det at fastholde serviceniveauet med køretid på maksimum 90 minutter, men på 

grund af de lange distancer som visse borgere skal køres, f.eks. fra Skagen til Aalborg, kan der undtagelsesvis være kørsel 

som kan overstige 90 minutter.
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4. Flexaktivitet – 78 brugere (april 2018)

Kørsel til aktivitetscentre (aktiviteter og vedligeholdende træning)

Nuværende serviceniveau for flexaktivitet

A. Brugeren må forvente samkørsel med andre borgere. 

B. Ventetiden tilstræbes maksimum at være 10 minutter efter aktivitetens slutning. 

C. Køretiden er på op til 60 minutter ved kørsel inden for kommunen. Ved kørsel uden for kommunen, kan der 

forventes en køretid på op til 90 minutter.

Forslag til ændring i serviceniveau:
Ændringer i kommunens visitering af ældre og bl.a  demente borgere til aktivitetsområdet bevirker at Kørselskontoret 

foreslår at serviceniveauet på aktivitetskørsel med fordel kan revurderes.

Kørselskontoret tilstræber, at alle kørsler kan holdes under 60 minutter, men på grund af specialisering og centralisering 

på visse områder, oplever Kørselskontoret, at kørsel med visse borgere borgerne til aktivitetscentre og dagtilbud skal 

køres længere for at få de mest optimale forhold. 

Det opleves, at borgerne oftere skal køres på skæve tidspunkter, eller skal køres fra kommunens yderområder og ind til 

byen, samt fra Sæby til aktivitetscenteret i Strandby. Dette gør det svært at lave samkørsler på disse ruter under den 

nuværende maximum-køretid, da strækningen i sig selv bliver lang. For at optimere graden af samkørsel på de lange 

strækninger, vil det derfor være fordelagtigt at justere serviceniveauet fra 60 minutter til 70 minutter. 
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5. Kørsel med voksne handicappede (Gimle) – 47 brugere (april 2018)

Kørsel til aktivitet for voksne handicappede.

Nuværende serviceniveau for kørsel med voksne handicappede

A. Der kan forventes samkørsel med andre borgere i samme ordning.

B. Afhentning ved tilbuddets afslutning, og maximalt 10 minutter efter. 

C. Op til 60 minutters køretid, dog maximalt 90 minutter for ekstern kommunekørsel.

Forslag til ændring i serviceniveau:
Kørselskontoret vurderer, at borgere visiteret til kørsel til Gimle har behov for afhentning og aflevering på helt specifikke 

tidspunkter, ligesom flere har behov for at transporten tilrettelægges ud fra behov for at medbringe særlige 

hjælpemidler. Dette gør det svært at lave samkørsler på disse ruter under den nuværende maximum-køretid. For at 

optimere graden af samkørsel fordelagtigt at justere serviceniveauet fra 60 minutter til 70 minutter. Kørselskontoret 

tilstræber, at alle kørsler kan holdes under 60 minutter, dog kan en justering af serviceniveauet til maximalt 70 minutter 

betyde en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af turene, og dobbeltture kan undgås.
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6. Flexhandicap - 170 brugere (april 2018) (Der er 1 bruger mellem 16-18 år)

Kørsel med bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende, der skal til fritidsaktiviteter, læge mm.

Fra 1. juli 2018 optages blinde og svagtseende også i ordningen, det må derfor forventes, at der vil blive flere brugere af 

flexhandicap ordningen. Desuden har NTs bestyrelse besluttet at afskaffe abonnementet på ordningen fra den 1. januar 

2019, og til gengæld ændre takts-systemet for brugerne.

Nuværende serviceniveau for flexhandicap:

A. Brugeren må forvente samkørsel med andre brugere.

B. Brugeren må forvente en ventetid på op til 90 minutter før eller efter det ønskede tidspunkt. Det reelle 

afhentningstidspunkt kan være op til 30 minutter før eller efter det aftalte.

C. Det er lokalt besluttet, at der i Frederikshavn kommune kan bevilges flexhandicap kørsel fra borgerne er 16 år i 

stedet for, som det er fastsat i loven, fra 18 år.

D. Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis 

borger optages i løbet af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt.

Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik består af åbne kørselsordninger, som er tilgængelige for alle borgere, for eksempel tog, busser, teletaxa, 

flexlinje og flextur. 

7. Stam-nettet

Stam-nettet består af tog og busser samt regionale, fælleskommunale og store lokale ruter. Stam-nettet er åbent for alle. 

Antal afgange og frekvens for kørslen prioriteres ud fra mødetiderne på skoler og uddannelsesinstitutionerne samt 

normale arbejdstidspunkter.

Nuværende serviceniveau for stam-nettet

A. For folkeskoleelever og uddannelsessøgende tilstræbes det, at køretiden mellem skole og hjem (nærmeste 

stoppested, mødested eller vinkestrækning) ikke overstiger 60 minutter pr. vej.

B. For at opnå bedst mulig koordinering i driften kan ringetider på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

justeres, hvor det giver mening for planlægningen (inden for intervallet 7:45- 8:15)

C. Stamnettet skal som minimum betjene uddannelsesinstitutionernes mødetidspunkter samt de tre hovedbyer i 

nettet til normale arbejdstidspunkter.

D. Stamnettet skal sikre gode forbindelser til hovedbyerne i regionen og til nabokommunerne. 

E. Stamnettet skal indeholde forbindelser til de omkringliggende kommuner. Det er tilladt at etablere skift for at 

opnå bedst mulig udnyttelse og koordinering i driften
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Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.

8. Lokal-nettet

Lokal-nettet køres af busser eller minibusser, og bliver planlagt med en kobling til stam-nettet, så det bliver muligt at 

bruge kollektiv trafik fra yderområderne og ind til hovedbyerne. Lokal-nettet er planlagt ud fra det perspektiv, at børn og 

unge i kommunens yderområder skal sikres mulighed for at blive transporteret til/fra skole og uddannelse og tager derfor 

udgangspunkt i skoledistrikter og kørselsberettigede folkeskoleelever. Her findes både faste ruter med faste køreplaner, 

men også andre, mere fleksible tilbud, som telebusser og flexlinjer.

Nuværende serviceniveau for lokal-nettet

A. Frederikshavn kommune er ifølge folkeskoleloven §26, forpligtet til at tilbyde befordring til elever som 

opfylder lovens afstandskriterier, og til elever hvor vejen til skole er vurderet som trafikfarlig. Lokal-nettet 

planlægges primært ud fra kørselsberettigede elever, der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse eller 

opsamlingsplads og til skole. Ruterne tilrettelægges således, at eleverne maximalt må cykle/gå halvdelen af 

afstandskravet mellem hjem og stoppested/vinkestrækning.

Frederikshavn kommune har valgt at følge lovens kriterier for at få gratis befordring til folkeskole.

B. Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermiddagsafgange på lokalnettet, såfremt der er 

kørselsberettigede elever på ruten. 

C. Der etableres afgange fra skole efter endt undervisning (inkl. lektiecafe) og tilbydes kun kørsel mellem 

skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift 

for kommunen.

D. Lokalnettet tilpasses ikke kørsel til eller fra ungdomsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og efterskoler, 

med mindre det kan indpasses i planlægningen uden at tilføre væsentlige ekstra omkostninger.

E. Ventetiden på skolen før og efter skoletid må normalt ikke overstige 60 minutter, det tilstræbes dog lokalt i 

Frederikshavn Kommune en ventetid på maksimalt 10 minutter. 

F. Køretiden inkl. skift (nærmeste stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke overstige 60 minutter pr. 

vej for folkeskoleelever.

Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.

9. Plustur – 4 brugere (marts 2018)

Plustur er en del af NT’s mobilitetsplan for 2017-2020 som er godkendt af KFU 3. maj 2017. Plustur læner sig op ad 

beslutningen om at styrke hovednettet i Nordjylland og er et åbent kørselstilbud til alle fra adresse til adresse i 

forbindelse med anden kørsel med kollektiv trafik. Turen kan kun bestilles digitalt via www.rejseplanen.dk.

Nuværende serviceniveau for plustur er fastsat i NTs mobilitetsplan:

Kortest mulig rute til plusturs- eller knudepunkt (hvor fra der er forbindelse til kollektiv trafik). NT fastlægger 

serviceniveauet for kørsel i ordningen.

Plustur er en samkørsels ordning, hvilket betyder, at der kan være flere med i vognen, og at turen ofte er længere end 

den direkte vej fra A til B. Plustur kan kun benyttes, hvis den kører i forbindelse med bus eller tog. 

Afhentningstidspunktet for Plusturen kan variere med 15 minutter fra det oplyste tidspunkt, dog aldrig senere end en 

eventuel forbindelse til anden kollektiv trafik tillader det.

Plusturen betales med betalingskort (Visa/dankort) ved bestilling. Det er ikke muligt, at betale med periodekort eller 

rejsekort. På den del af rejsen, som udføres med anden kollektiv trafik, kan bruger betale med kontanter, periodekort 

eller rejsekort.

Turen skal bestilles senest 2 timer inden rejsen og tidligst 14 dage inden afrejse. 

Det koster altid 22 kr. pr. person at køre med Plustur. Ordningen tilpasses bus og togtiderne undtagen natbusser og der 

kan ikke bestilles Plustur d. 24., 25., 26. eller 31. december samt 1. januar.

Der er ikke forslag om ændring i serviceniveauet.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig 
til de gældende serviceniveauer for kørselsområder og beslutter om 

1. udvalget ønsker at ændre serviceniveauet som foreslået på de 3 områder
Fleksskole, Fleks-aktivitet og kørsel med voksne handicappede.

2. udvalget ønsker eventuelle andre ændringer i serviceniveauet på kørselsområdet 
eller

3. udvalget ønsker at bevare det nuværende serviceniveau uden ændringer.

Bilag

1. NT Mobilitetsplan (DokID: 2445429 - EMN-2016-00747)

2. Bilag til BDO rapport Kvalitetsstandarder og Procedurer, BDO Rapport - Bilag til BDO rapport Kvalitets 

(DokID: 2445434 - EMN-2016-00747)
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3. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder (DokID: 2445438 - EMN-2016-00747)

4. 1828163-Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf (DokID: 2445453 - EMN-2016-

00747)

5. Kørselsordninger og serviceniveau (DokID: 2131834 - EMN-2018-00300)
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7 (Åben) Behandling af forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende 
foreninger i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2018-01903

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
a) Høring af udkast til ny tilskudsordning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 9. maj 2018, at sende udkast til ny 
tilskudsordning for de folkeoplysende foreninger, i høring i perioden 14. maj til 20. juni. 
Udkastet fremgår af bilag 1.
Kultur- og Fritidsudvalget sendte udkastet i høring med henblik på, at få tilbagemeldinger 
fra de høringsberettigede folkeoplysende foreninger, deres interesseorganisationer og 
Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at få kvalificeret og kommenteret 
høringsudkastet. 
Center for Kultur og Fritid (CKF) har indsamlet og registeret de fremsendte høringssvar. 
Disse fremgår af bilag 2. CKF har endvidere udarbejdet en oversigt over det indkomne 
materiale, som fremgår af bilag 3.

b) Forslag til ny folkeoplysningsordning
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2018 besluttede udvalget en tidsplan for 
den videre proces med udarbejdelse af ny tilskudsordning. Tidsplanen fremgår af bilag 4.
Af tidsplanen fremgår det, at der hen over sommerperioden udformes et forslag til ny 
tilskudsordning i dialog med repræsentanter fra interesseorganisationerne og 
Folkeoplysningsudvalget, som Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle på møde den 15. 
august. Forslag til ny tilskudsordning samt takstblad fremgår af henholdsvis bilag 5 og 6.

c) Normalisering af lokaletilskudsregler
Efter dialogmødet afholder administrationen møder med de golf- og rideklubber, der har 
opnået historiske særaftaler. Dette sker med henblik på at få sidestillet alle foreningstyper 
således alle bliver underlagt de samme lokaletilskudsregler. Udkast til følgeskrivelse til 
normalisering af lokaletilskudsregler er vedlagt som bilag 7. 

d) Varsling om ophævelse af eksisterende tilskudsordning
Det fremgår af den eksisterende tilskudsordning ”Tilskudsordning for foreninger i 
Frederikshavn Kommune”, at den kan ophæves eller ændres med 3 måneders varsel til 
den 1. januar.
Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller over for Frederikshavn 
Byråd, at den eksisterende tilskudsordning varsles ophævet på byrådets møde den 20. 
august.  
På udvalgsmødet vil Center for Kultur og Fritid præsentere Kultur- og Fritidsudvalget for 
en gennemgang af de indkomne høringssvar samt det udarbejdede forslag til ny 
tilskudsordning. 

Indstilling
Social-, sundhed og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. drøfter de indkomne høringssvar
2. drøfter forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninge
3. godkender følgeskrivelse til normalisering af lokaletilskudsregler
4. anbefaler over for Frederikshavn Byråd, at ”Tilskudsordning for foreninger i 

Frederikshavn Kommune” varsles ophævet.
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Bilag

1. Høringsmateriale - KFU - 9. maj - 1.0 (DokID: 2308216 - EMN-2018-01482)

2. Høringssvar - Tilskudsordning -  Samlet Bilag - Opdateret 2.0 (DokID: 2401830 - EMN-2018-01849)

3. Oversigt over høringssvar TILSKUDSORDNING juni 2018 (DokID: 2380028 - EMN-2018-01849)

4. Godkendt tidsplan vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger (DokID: 2453012 - EMN-

2018-01903)

5. Folkeoplysningsordning 2.1 (DokID: 2465490 - EMN-2018-01903)

6. Udkast takstsblad 2.1 (DokID: 2465491 - EMN-2018-01903)

7. Følgeskrivelse vedr. normaliseing af foreninger i forhold til lokaletilskud (DokID: 2454312 - EMN-2018-01903)
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8 (Åben) Dialogmøde vedr. forslag til ny folkeoplysningsordning for 
folkeoplysende frivillige foreninger
Sags ID: EMN-2018-01903

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. juni 2018, en tidsplan for den videre 

proces med udarbejdelse af ny tilskudsordning for de frivillige folkeoplysende foreninger i 

Frederikshavn Kommune.

Af tidsplanen fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget efter udvalgsmødet den 15. 

august vil invitere til dialogmøde den 27. august med de folkeoplysende foreninger, 

interesseorganisationer og Folkeoplysningsudvalget, om det endelige udkast.

Center for Kultur og Fritid vil på dialogmødet gennemgå Kultur- og Fritidsudvalgets 

forslag til ny folkeoplysningsordning. Herefter foreslår Center for Kultur og Fritid, at der 

lægges op til en paneldebat med repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling
Social-, sundheds-, og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 
hvordan dialogmødet ønskes afviklet.

Bilag
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9 (Åben) Gebyrtakster for folkeoplysende foreningers brug af lokaler i 
offentlige og selvejende haller
Sags ID: EMN-2018-01358

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 6. juni 2018 principperne for indførelse 

af et ens gebyr for folkeoplysende foreningers brug af lokaler i offentlige og selvejende 

institutioner på kultur- og fritidsområdet gældende fra den 1. august 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forlængelse heraf, at fastsætte taksterne for 

folkeoplysende foreningers brug af lokalerne på møde den 15. august.

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet en model, 

der kan prisfremskrive taksterne med den forventede stigningsprocent for art 4.0 i 

henhold til KL’s budgetvejledningsskrivelse. Modellen er vedlagt som bilag 1.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et forslag til takstblad, som løber fra 

1. august 2019 og frem til ultimo juli 2022. Taksterne er vedlagt som bilag 2.

Center for Kultur og Fritid vil på mødet gennemgå model og forslag til takstblad.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

oplæg og godkender takstblad for gebyrer for folkeoplysende foreningers brug af 

offentlige og selvejende haller.

Bilag

1. Gebyrberegner aug. 2018 (DokID: 2465148 - EMN-2018-01358)

2. Takstblad for gebyrer (DokID: 2465149 - EMN-2018-01358)
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10 (Åben) Virksomhedsplaner 2018
Sags ID: EMN-2018-00790

Sagsbehandler: Marie Weiergang Mikkelsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at anmode institutionerne på kultur- og 

fritidsområdet om årligt at udarbejde virksomhedsplaner.

Virksomhedsplanerne er tænkt som et dynamisk værktøj til dialog mellem Kultur- og 

Fritidsudvalget og de enkelte institutioner på området. Virksomhedsplanerne kan blandt 

andet bruges som redskab til, at: 

koordinere fælles indsatser på kultur- og fritidsområdet

måle og synliggøre effekten af indsatserne

sikre den gode dialog mellem udvalg og institutioner

skabe en god serviceinformation til politikere, brugere og medarbejdere om udviklingen i 

den enkelte virksomhed.

På mødet den 1. september 2016 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at alle 

fremsendte virksomhedsplaner skal besvares individuelt. 

Center for Kultur og Fritid (CKF) har gennemgået alle de tilsendte virksomhedsplaner og 

udarbejdet et skema med sammentræk af de bemærkninger, som er fremsendt i de 

respektive virksomhedsplaner. 

CKF holder et oplæg om virksomhedsplanerne, som lægger op til en dialog om hvad, der 

skal skrives i de individuelle svar for 2018.

Alle virksomhedsplaner, samt et overblik over alle virksomhedsplaner er vedhæftet som 

bilag.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager de 
fremsendte virksomhedsplaner til efterretning og beslutter, hvordan de individuelle 
bemærkninger til virksomhedsplanerne skal formuleres.

Bilag

1. Virksomhedsplaner 2018 - overblik (DokID: 2362979 - EMN-2018-00790)

2. Virksomhedsplaner 2018 (DokID: 2426215 - EMN-2018-00790)
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11 (Åben) Delegationsplan for Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00747

Sagsbehandler: Lone Venø Olesen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen kan jf. styrelsesloven som udgangspunkt tage stilling til enhver 

sag, der vedrører kommunen og har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. Det 

betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til 

udvalg og til den kommunale forvaltning, med mindre andet er fastsat i lovgivningen. I 

praksis overlades det således i vidt omfang til udvalg og forvaltning at træffe beslutninger 

inden for et givent regelsæt. 

Administration af lovområder vedrørende planlægningen af fleks- og kollektiv trafik i 

Frederikshavn kommune varetages af Kørselskontoret i Center for Bibliotek og 

Borgerservice

Kørselskontoret har kompetence til at træffe afgørelser i enkeltsager inden for 

retsgrundlaget og efter de retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget. 

I øvrige spørgsmål vedrørende fleks- og kollektiv trafik ønskes en fastsættelse af 

delegationskompetencen.

Forslag til Delegationsplan:

Administration Fagudvalg Byråd

1. Enkeltsager, visitering, bevilling og afslag A

2. Sager af principiel karakter A

3. Bevilling ud over Kørselskontorets driftsbudget A

4. Større og grundlæggende ændringer i 

serviceniveau indenfor Kørselskontorets område

A* O ?

5. Høring af NTs Trafikplan for kollektiv trafik A*

6. Høring af NTs Trafikplan for Flekstrafik ?

7. Høring af Trafikplan for Statens Jernbane ? *

8. Høring vedrørende NTs buget og Regnskab ?

9. Høring ved ansøgning om etablering af 

kørselskontor i landdistrikt jf. Taxiloven

A

10. Høring forud for årlig justering af kollektiv trafik, 

herunder befordring af skoleelever

A * O

11. Udbud af kollektiv trafik A

12. Udbud af kørsel i flekstrafik (taxipakker) A O

O = Orientering, A= Afgørelser, * Høring i relevante råd og nævn, interne og/eller 

eksterne interessenter
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Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter 

forslaget til delegationsplan og beslutter en endelig delegationsplan for Kørselskontorets 

område.

Bilag

1. Lovgrundlag for delegation. Bilag til sag vedr. delegationsplan for kørselskontoret (DokID: 2448985 - EMN-

2016-00747)
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12 (Åben) Klima- og miljøfestival 2018
Sags ID: EMN-2018-01501

Sagsbehandler: Anette Ravnholt

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Den 8. og 9. oktober 2018 afholdes Klima- og miljøfestival i Frederikshavn. Byens 

folkeoplysningsforbund, Energibyen Frederikshavn og Frederikshavn Bibliotek er gået 

sammen om at sætte klima og miljø på dagsordenen. Sammen med nationale og lokale 

politikere samt andre engagerede meningsdannere sætter Clement Kjærsgaard fokus på 

emner som grøn energi, dyrevelfærd og global opvarmning, og vi får bl.a. besøg af 

Connie Hedegaard, præsident i Danmarks Naturfredningsforening Marie R. Gjerding, 

klimaekspert og professor Jens Hesselbjerg og borgmester Birgit Hansen.

Klima- og miljøfestivalen er for alle, som har lyst til at blive klogere på, hvad der er op og 

ned i debatten om klima og miljø – familier, unge, nysgerrige, ildsjæle, politikere og 

borgere i Frederikshavn Kommune. 

Klima- og miljøfestivalen samarbejder med kommunens lokale erhvervsliv, hvor nogle af 

kommunens bilforretninger udstiller el- og hybridbiler på Rådhuspladsen i Frederikshavn, 

og indenfor på Frederikshavn Bibliotek tilbyder vi stande til firmaer, som sætter spot på 

bæredygtighed, ligesom vi også har fokus på recycling.

Ungdomsuddannelserne i Frederikshavn bliver involveret i festivalen med foredrag og 

debat om klima, politik, demokrati og medier.

Program for Klima- og miljøfestival på Frederikshavn Bibliotek:

Mandag den 8. oktober 

Kl. 19.00 – 20.00 Oplæg af Connie Hedegaard

Kl. 20.00 – 21.30 Paneldebat med Connie Hedegaard, præsident for Danmarks 

Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding, borgmester 

Birgit Hansen m.fl.

Kl. 21.30 – 22.30 Aftenkaffe-reception for alle interesserede

Tirsdag den 9. oktober

Kl. 15.30-16.30 ”Spørg Jens om alt med klima” – med klimaekspert Jens 

Hesselbjerg, professor på Niels Bohr Institut
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Kl. 17.00 – 18.30 Stor klima- og  miljødebat mellem publikum og fire 

landspolitikere

Kl. 20.00 – 21.30 Foredrag ved Clement Kjersgaard

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller at, Kultur- og fritidsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Bilag
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13 (Åben) Børneteaterfestival april 2019
Sags ID: EMN-2018-01497

Sagsbehandler: Marie Weiergang Larsen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Aprilfestival 2019 – verdens største teaterfestival for børn og unge
Teaterpakke til Frederikshavn Kommune
I april 2019 er Hjørring Kommune vært for Aprilfestivalen - verdens største teaterfestival 
for børn og unge. Formålet med værtsskabet er at give en større kreds af børn, unge og 
deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst og derved skabe 
opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Aprilfestivalen 
udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution 
under Kulturministeriet) og Hjørring Kommune. 
I forlængelse af det tværkommunale kulturelle samarbejde i Kulturalliancen tilbydes 
Frederikshavn Kommune ca. 20 forestillinger for børn i kommunen til en pris af 50.000 kr. 

Formål med Aprilfestivalen i Frederikshavn Kommune:
 At give mellemtrinselever i Frederikshavn Kommune lejlighed til at opleve 

professionel scenekunst. 
 At tilbyde borgere i Frederikshavn Kommune gratis teaterforestillinger.
 At skabe opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og 

unge.
 Profilering af børnekulturpolitisk dagsorden.

Tilbud fra Hjørring til Frederikshavn:
 En teaterpakke fyldt med scenekunst til børn og unge leveret ’lige til døren’ den 

1-4.  april 2019 (mandag-torsdag)
 Forestillinger til børn på mellemtrinnet, der spilles på kommunen skoler i 

skoletiden – 18 forestillinger i alt.
 Mulighed for at lave temauge eller –dag om teater og scenekunst på skolerne i 

forbindelse med Aprilfestivalen
 Offentlige gratis forestillinger for de 3-9-årige og deres forældre i Frederikshavn 

kommune. 
 Frederikshavns kommunens børn, unge og deres forældre kan desuden se gratis 

teaterforestillinger fredag-søndag (d. 5.-7. april) i Hjørring.
Program for Frederikshavn Kommune:
D. 1.- 4. april 2019. 
Forestillinger for elever i 3., 4. og 5. klasse på alle skoler i kommunen mandag til torsdag 
i skoletiden. 
De tre største skoler får tre forestillinger – én for hver årgang. De små skoler får en 
forestilling hver – for 3-5. årgang.
3 offentlige forestillinger tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag i henholdsvis Sæby, 
Skagen og Frederikshavn. Disse forestillinger er målrettet børn i alderen 3-9 år og deres 
forældre. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om 

udvalget ønsker at afsætte 50.000 kr. til børneteatertilbuddet.
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Bilag
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14 (Åben) Godkendelse af vedtægter for brugerbestyrelsen i Iscenter Nord
Sags ID: EMN-2018-01212

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. juni 2018, at fremsende forslag til 
nye vedtægter for brugerbestyrelsen i Iscenter Nord.  Forslag til vedtægter er vedlagt som 
bilag 1.
Brugerbestyrelsen har behandlet de fremsendte vedtægter på et møde den 2. august og 
har her besluttet, at tilslutte sig vedtægterne med mindre bemærkninger.  
Brugerbestyrelsens bemærkningerne til vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Indstilling
Social, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 

brugerbestyrelsens bemærkninger til nye vedtægter.

Bilag

1. Reviderede vedtægter for brugerforeningen Iscenter Nord juni 2018 (DokID: 2459355 - EMN-2018-01212)

2. Brugerbestyrelsens bemærkninger til KFUs forslag til reviderede vedtægter (DokID: 2459349 - EMN-2018-

01212)
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15 (Åben) Sygefraværsstatistik KFU. Juni 2018
Sags ID: EMN-2018-00176

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2016, 2017 og 2018 i Frederikshavn Kommune 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport 

LPT171.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværsprocent for alle fire direktørområder i 

Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2016, 2017 og 

2018) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn 

Kommune samlet. Den samlede sygefraværsprocent vises med tre forskellige grafer, 

nemlig den samlede sygefraværsprocent, sygefraværsprocenten for kort sygefravær (<= 

21 dage) samt sygefraværsprocenten for langt sygefravær (> 21 dage).

Bilag 2 viser udviklingen i sygefraværsprocenten for det seneste år (tilbageblik på 

seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1. Maj 2018. 1kvt. (DokID: 2300040 - EMN-2018-00176)

2. Bilag 2 Maj 2018. 1 kvt. (DokID: 2300042 - EMN-2018-00176)
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16 (Åben) August 2018 - Orientering til Kultur- og fritidsudvalget
Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
FKU

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

 Deltagelse i Kulturmødet Mors 2019

 Flytning af dialogmødet vedr. talentudvikling

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag
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17 (Åben) Underskriftsside
Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke 

på Godkend.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 

beslutningsprotokollen.

Bilag
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Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og 
folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2019 er 
239,9 mio. kr. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid.  
 
Center for Bibliotek og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver 
vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, 
kulturformidling og biblioteksopgaver.  
 
Center for Kultur og Fritid løser en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- 
og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer. Centret samarbejder tæt med 
foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 6. juni 2018 behandlet det administrativt udarbejdede 
budgetforslag for 2019-2022, som indeholder realisering af den samlede budgettilpasning på 2,1 mio. kr., 
som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2019. 
 
Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte 
takster er reguleret med 2,0 % svarende til KL’s pris- og lønfremskrivning. 
 
På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende 
budgettilpasninger: 
 

Beskrivelse Drift 2019 

Bibliotek/Borgerservice – lovbundne udgifter - mindreudgift -600 

Bibliotek/Borgerservice – merindtægter Kontrolenheden -700 

Kultur og Fritid – tilpasning Bannerslundhallen -300 

Kultur og Fritid – generel budgetjustering -500 

I alt -2.100 

 

 

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet 

budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. I overslagsårene udgør Kultur- og 

Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger følgende: 

 

Beskrivelse Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 

Indregnede budgettilpasninger 1.781 3.846 5.895 
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DRIFT 
 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

          

Center for Bibliotek og Borgerservice 163.162 163.077 162.944 162.396 

Center for Kultur og Fritid 76.572 76.538 76.495 76.460 

Direktørens område 124 -1.781 -3.846 -5.895 

I alt drift 239.858 237.834 235.593 233.261 

 
 
 
 

ØKD-reglerne         

Fordeling af udgifterne         

Indenfor ØKD-reglerne 184.394 182.062 179.749 177.417 

Udenfor ØKD-reglerne 55.464 55.772 55.844 55.844 

Drift i alt 239.858 237.834 235.593 233.261 

 
 
 

    

 

 

ANLÆG     

nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Anlæg 3.183 3.183 3.183 3.183 

I alt anlæg for Kultur- og 
Fritidsudvalget 3.183 3.183 3.183 3.183 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag  

2019 
Overslag  

2020 
Overslag  

2021 
Overslag  

2022 

Fælleskonto 3.240 3.240 3.240 3.240 

Frederikshavns Kommunale Musikskole 7.308 7.308 7.308 7.308 

Kappelborg – Skagen Kulturhus 3.926 3.926 3.926 3.926 

Museer 11.253 11.253 11.253 11.253 

Teatre 884 884 884 884 

Maigaarden 73 73 73 73 

Kommandantboligen 30 30 30 30 

Maskinhallen 97 97 97 97 

Arena Nord  2.965 2.965 2.965 2.965 

I alt drift for Kultur 29.775 29.775 29.775 29.775 

 
Kort Præsentation 
Kulturområdet i Frederikshavn Kommune indbefatter: 

  Museer 

  Teatre 

  Kulturhuse 

  Musikskole 

  Filmmaskinen 

  Kulturelle opgaver/projekter 
 

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 29,8 mio. kr. 

 

Aktivitet og Serviceniveau 

Museer 

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende museer: 

  Nordjyllands Kystmuseum 

  Frederikshavn Kunstmuseum 

  Skagens Kunstmuseer 

 

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten. 

Museumsområdet har i disse år politisk bevågenhed fra Christiansborg og synes at kunne imødese nye krav 

og forventninger. 

 

Teatre 

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder 

tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via 

Folkeoplysningsudvalget. 

 

Arena Nord/Det Musiske Hus 

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. 

Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt 

foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus 

fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt 

spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017 – 2020.  
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Musikskolen 

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i 

Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt 

decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale 

aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt regionale projekter i regi af samarbejdet 

i Kulturskoler i Nordjylland. 

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i 

henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.). 

 

Filmmaskinen 

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. 

Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager 

som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får 

erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.  

Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget. 

 

Kulturhus Kappelborg – Skagen 

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, 

musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal. 

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og 

unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer. 

 

Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto 

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til 

bl.a. 

  Filmfestival 

  Den regionale kulturaftale 

  Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune 

  Den Vestdanske Filmpulje 

  Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger 

  Børnekulturfestival 

  Skt. Hans aften i Skagen 

  Skagen Festival 

  Verdensballetten 

  Pixlart 

 
Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring 

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal 

søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det 

løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede 

kulturaktiviteter. 

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. 

Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små 

projekter kan opnå støtte. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Stadion og Idrætsanlæg 15.710 15.710 15.710 15.710 

Bannerslundhallen 283 283 283 283 

Syvstenhallen 235 235 235 235 

Iscenter Nord 1.586 1.586 1.586 1.586 

Frederikshavn Svømmehal 1.704 1.704 1.704 1.704 

I alt drift for Fritid 19.518 19.518 19.518 19.518 

 
Kort præsentation 

Fritidsområdet dækker 

  Iscenter Nord 

  Svømmehallen 

  Stadion- og Idrætsanlæg 

  Idrætsforeninger 

  Bannerslundhallen 

  Syvstenhallen 
 

Budgetforudsætninger 

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 19,5 mio. kr. 

 

Aktivitet og serviceniveau  

Iscenter Nord 

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret 

benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til 

offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer. 

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 

tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. 

 

Frederikshavn Svømmehal 

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til 

vandrutsjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og 

relax-afdeling. 

 

Bannerslundhallen 

En forening, der er daglig bruger af Bannerslundhallen, ønsker at overtage hallen med henblik på at lade 

hallen overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes videre med udformning af finansieringsplan og 

vedligeholdelsesplan fra brugers side. 

 

Syvstenhallen 

Driften af Syvstenhallen er overgået fra Sæby Fritidscenter til Ejendomscentret. Frederikshavn Kommune 

har i foråret 2018 udbudt Syvstenhallen til salg. Der pågår forhandlinger med potentiel køber. 

 

Selvejende institutioner 

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner: 

  Skagen Kultur- og Fritidscenter 

  Ålbæk Idrætscenter 

  Frederikshavn Idrætscenter 
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  Skagen Sportscenter 

  Skagen Stadion 

  Aalbæk Idrætsforening 

  Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

  Sæby Fritidscenter 

  Arena Nord 

  Sæby Svømmebad 

  Dybvad Hallen 

  Skagen Ridehus 

  Frederikshavn Lystfiskerforening 

  Ålbæk Kulturhus 

  Stadion og Klubhuse, FFI 
 

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.     
Budgetforslag 

2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 

Folkeoplysningsudvalg 158 158 158 158 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27.121 27.088 27.044 27.009 

I alt drift for Kultur 27.279 27.246 27.202 27.167 

 
Kort præsentation 

Budgettet for 2019 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende 

Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune. 

 

Budgetforudsætninger 

Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2019 i alt 27,3 mio. kr. 

 

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27,1 mio. kr. som fordeler sig således: 

  Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner)    2,6 mio. kr. 

  Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 11,7 mio. kr. 

  Udgifter til lokaletilskud   12,3 mio. kr. 

  Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen    0,1 mio. kr. 

  Rengøring      0,1 mio. kr. 

  Betaling for ikke kommunale lokaler     0,3 mio. kr. 
 

Aktivitet og serviceniveau 

Der pågår arbejde med ny model for tildeling af tilskud til foreninger. Det forventes, at den nye model er klar i 

løbet af efteråret, dog først med virkning fra budget 2020. Dette skyldes, at der er et års opsigelse på den 

gamle model. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr. 
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Borgerservice centerdrift 20.523 20.525 20.525 20.525 

Boligstøtte/boligsikring 57.297 57.604 57.676 57.676 

Øvrige lovbundne udgifter 1.452 1.452 1.452 1.452 

Udbetaling Danmark 18.305 18.303 18.303 18.303 

Kontrolenheden -3.542 -3.542 -3.542 -3.542 

Kørselskontoret 41.370 40.978 40.773 40.525 

Stadsarkivet 2.197 2.197 2.197 2.197 

Frederikshavn Kommunes Biblioteker 24.990 24.990 24.990 24.990 

Manegen - Sæby Kulturhus 570 570 570 570 

I alt 163.162 163.077 162.944 162.696 

 

Kort præsentation 

Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. 

CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndigheds-

opgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.  

 

CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne 

bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. 

Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på 

rådhuset i Frederikshavn. CBB deltager ligeledes i biblioteksvagten og Den Digitale Hotline sammen med 36 

andre kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og 

Frederikshavn Stadsarkiv i CBB. 
 

Aktiviteter og serviceniveau 

CBB er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2017 haft en stigning i både besøgende og i 

udlån. Der har således været ca. 475.000 besøgende i CBB i 2017. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store 

eller små borgere i CBB’s arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 400.000 fysiske materialer 

fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2017. 

Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder: 

  Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f.eks. kontanthjælp, 
integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkeltydelser, ressourceforløbsydelse og 
flexlønstilskud 

  Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af 
ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser 

  Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelser, boligstøtte og barselsdagpenge 

  Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og 
kørekort, skat og forskud 

  Udstedelse af Nem ID og fritagelse for Digital Post 

  Tilkendelse af førtidspension 
 

Kommunens hovedomstilling er organiseret i CBB, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn 

Kommune. CBB bemander desuden kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor vi har kontakt til 

både borgere og interne kollegaer. 

 

Stadsarkiv 

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der 

tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og 

borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både 

internt i forvaltninger og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og 
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dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en 

væsentlig stigning over årene i forespørgsler. 

 

Kørselskontor 

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, 

ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere. 

Kørselskontoret har ligeledes ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT 

alle ruter i kommune.  

Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af 

lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere. 

 

Fra 1. juli 2018 er den individuelle handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. 

Kørselskontoret er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,18 mio. kr. i 2018 og 0,37 mio. kr. i 2019 og 

fremadrettet. 

 

Kørselskontoret har de senere år oplevet et stigende behov for kørsel til genoptræning bl.a. pga. hurtigere 

udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Dette medfører fremover, 

at flere flyttes til private træningstilbud og dermed dyrere kørsel, da disse træningscentre kan ligge længere 

væk end de kommunale. Udgiften til kørsler til genoptræning er fra 2014 til 2017 steget med ca. 800.000 kr. 

svarende til 48 %. Det ser imidlertid ud til, at stigningen er stagneret, men kørselskontoret følger området 

tæt. 

 

Kontrolenhed 

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning 

og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. 

 

Overhead/IT 

Alle udgifter til overhead og IT, for hele centret, er samlet på bibliotekets budget. 

 

Budgetforudsætninger 

Stadsarkiv 

Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til 

opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede. På baggrund af dette er Stadsarkivets 

budget tilført 0,6 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet. 

 

Boligstøtte 

Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark og CBB har ikke indflydelse på udgifterne hertil.  

I 2017 konstateredes en aktivitetsstigning på området, og det forventes, at det nuværende niveau fortsætter. 

Budgettet er derfor tilpasset i forhold til dette, ved at området er tilført 3,7 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet. 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            
Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Budgettilpasning KFU 124 -1.781 -3.846 -5.895 

I alt 124 -1.781 -3.846 -5.895 

 

 

 

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger. 

I overslagårene (budget 2019 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til 

økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning. 

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2019. 

 

 



Kultur- og Fritidsudvalget        Center for Kultur og Fritid 
Budgetoplæg 2019                 Anlæg 

 

13 
 

 

Anlæg 

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,1 mio. kr. til følgende projekter: 

 

Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter 1.130 1.130 1.130 1.130 

Frederikshavn Idrætscenter 608 608 608 608 

Skagen Fortidsminder 49 49 49 49 

Skagen Kultur og Fritidscenter 547 547 547 547 

Skagen Ridehus 45 45 45 45 

Skagen Stadion ( S I K) 385 385 385 385 

Skagen Tennis og Badmintonklub 158 158 158 158 

Østervrå Hallen 61 61 61 61 

Ålbæk idrætscenter 200 200 200 200 

I alt 3.183 3.183 3.183 3.183 
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Tilskudsudbetalinger i 2019 Kultur- og Fritidsudvalget: 
   

 Budget *Til udbetaling 

Skagen Stadion (SIK) 1.462.997 1.693.035 

Ålbæk Idrætsforening 270.028 307.157 

Frederikshavn Stadion (FFI) 231.360 263.172 

Lystfiskerforeningen i Frederikshavn 36.009 40.960 

Frederikshavn Idrætscenter I/S 3.024.444 3.485.905 

Østervråhallen 1.384.420 1.579.353 

Sæby Hallen 523.252 595.199 

Dybvadhallen 534.933 608.486 

Skagen Tennis- og Badmintonklub 874.735 1.006.861 

Skagen Kultur- og Fritidscenter 4.583.591 5.254.860 

Ålbæk Idrætscenter 1.320.822 1.517.435 

Sæby Svømmebad 3.219.732 3.662.445 

Skagen Ridehus 157.400 182.418 

Nordjyllands Kystmuseum 6.804.730 7.230.026 

Frederikshavn Kunstmuseum 759.303 806.759 

Skagen Museum 3.651.360 3.879.570 

Maritim Historisk Forening 194.879 214.367 

Vendsyssel Teater (Kontrakt) 746.842 **1.248.769 

Filmfestival 88.719 97.591 

Arena Nord 2.852.056 3.137.262 

Lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning 330.981 384.765 
 

  

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager. Beløbet afviger fra det 

budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen 

påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet 

refunderet. 

**Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Der udbetales ca. 0,5 mio. kr. 

mere, end der er i budget, som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune. 
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Takstoversigt 
  

Budget  Budget  

2018 2019 

Kultur- og Fritidsudvalget         

Borgerservice 

 
      

Vielser - udenlandsk statsborgerskab 

 
  500,00 850,00 

Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt   600,00/800,00 600,00/800,00 

Legitimationsbevis - ID kort 

 
  150,00 150,00 

Sundhedskort 

 
  190,00 190,00 

Tinglysningsattest af skifteretsattest 

 
  1.660,00 1.660,00 

Ejendomsoplysninger 

 
  400,00 400,00 

Adresseoplysninger folkeregister 

 
  75,00 75,00 

Bopælsattester 

 
  75,00  75,00 

Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 mdr manglende anmel. 600,00 600,00 

Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 mdr manglende anm. 1.200,00 1.200,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr. 1.200,00 1.200,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært 1.500,00 1.500,00 

Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært 3.000,00 3.000,00 

gentagne gange 

 
      

  

 
      

Kørekort 

 
      

Udstedelse duplikatkørekort 

 
  280,00 280,00 

Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort 

 
  170,00 170,00 

Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset 

 
  120,00 120,00 

Fornyelse kørekort erhverv  

 
  280,00 280,00 

Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse   280,00 280,00 

Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år 

 
  130,00 130,00 

Udstedelse internationalt kørekort 

 
  25,00 25,00 

Kontrollerende køreprøve 

 
  890,00 890,00 

Køreprøve (teori og praktisk prøve) 

 
  600,00 600,00 

Kørelæreprøve, første kategori 

 
  340,00 340,00 

Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier 

 
  320,00 320,00 

Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort   280,00 280,00 

Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC 

 
  280,00 280,00 

Teoriprøve knallert - personer over 18 år 

 
  130,00 130,00 

Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år   460,00 470,00 

Stor knallert - køreprøve 

 
  260,00 260,00 

Udstedelse af kørekort til lille knallert 

 
  130,00 130,00 

Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v. 

 
  130,00 130,00 

  

 
      

Pas 

 
      

Pas for personer mellem 18 og 65 år 

 
  626,00 626,00 

Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år   600,00 600,00 

B-pas for personer mellem 0 og 11 år 

 
  115,00 115,00 

B-pas for personer mellem 12 og 18 år 

 
  141,00 141,00 

Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år 

 
  115,00 115,00 
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C-pas for personer over 65 år 

 
  376,00 376,00 

Prov. C-pas for personer over 65 år 

 
  350,00 350,00 

Fingeraftryk 

 
  26,00 26,00 

  

 
      

Omsorgskørsel (månedlig abonnement) 

 
      

Døgntakster ved salg til andre kommuner:       

En ugentlig kørsel tur/retur 

 
  108,00 110,00 

To ugentlige kørsler tur/retur 

 
  215,00 219,00 

Tre ugentlige kørsler tur/retur 

 
  322,00 328,00 

Fire ugentlige kørsler tur/retur 

 
  431,00 440,00 

Fem ugentlige kørsler tur/retur 

 
  537,00 548,00 

  

 
      

Taxikørsel: 

 
      

Trafikbøger 

 
    95,00 

     

  

 
      

Folkebiblioteket: 

 
      

Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn 

 
  10,00 10,00 

Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne 

 
  20,00 20,00 

Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn 

 
  55,00 55,00 

Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne 

 
  110,00 110,00 

Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn   100,00 100,00 

Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne   220,00 220,00 

  

 
      

Erstatning: 

 
      

Materialets pris som rettesnor+klargøring+eksp.(dv. mat.pris + 25%) efter opgørelse efter opgørelse 

  

 
      

Andet: 

 
      

Fotokopier og print fra selvbetjeningspc: 

 
      

A4 sort/hvid 

 
  2,00 2,00 

A4 farve 

 
  4,00 4,00 

A3 sort/hvid 

 
  3,00 3,00 

A3 farve 

 
  6,00 6,00 

Erstatningslånerkort 

 
  15,00 15,00 

  

 
      

Manegen - Sæby Kulturhus 

 
      

Kommercielle arrangementer (minium 2 timer)       

1/3 dels sal 

 
  124,00 126,00 

2/3 dels sal 

 
  228,00 233,00 

1/1 sal 

 
  332,00 339,00 

  
 

      

Musikskolen: 

 
      

Forskole: 

 
      

0-3 år Babybongo 

 
  1.089,00 1.110,00 

4-5 år 1. klasse  - musikalsk legestue og musikalsk værksted 1.545,00 1.587,00 

2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje) 

 
  1.556,00 1.587,00 
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1. - 3. klasse - minimusik 

 
  1.556,00 1.587,00 

  

 
      

Instrumentalundervisning: 

 
      

Holdundervisning 

 
  2.168,00 2.211,00 

Soloundervisning 

 
  3.247,00 3.311,00 

Voksne (elever over 25 år) 

 
  4.201,00 4.285,00 

Instrumentleje 

 
  945,00 963,00 

Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning   3.247,00 3.311,00 

  

 
      

Sammenspil / orkester 

 
      

Instrumentalelever 

 
  Gratis Gratis 

Andre (ikke musikskoleelever) 

 
  961,00 980,00 

  

 
      

Kor 

 
      

Børne- og Ungdomskor 

 
  242,00 246,00 

Kor - voksne takst 1 

 
  431,00 439,00 

Kor - voksne takst 2 

 
  521,00 531,00 

Kor - voksne takst 3 

 
  781,00 796,00 

  

 
      

Talentklassen 

 
  5.944,00 6.062,00 

  

 
      

Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej: 

 
      

Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum       

 pr. 1,75 time 

 
  1.037,00 1.057,00 

Leje af banelys pr. 1,75 time 

 
  207,00 211,00 

  
 

      

Frederikshavn Svømmehal: 

 
  

  

Voksen - enkeltbillet 

 
  57,00 57,00 

10-turs kort - voksen 

 
  498,00 498,00 

25-turs kort - voksen 

 
  1.119,00 1.119,00 

Årskort - voksen 

 
  3.254,00 3.254,00 

Tilskuerbillet 

 
                   31,00                  31,00 

  

 
  

  

Barn - enkeltbillet 

 
  33,00 33,00 

10-turs kort - barn 

 
  285,00 285,00 

25-turs kort - barn 

 
  610,00 610,00 

Morgenbader - enkeltbillet 

 
  33,00 33,00 

10-turs morgenbader 

 
  285,00 285,00 

25-turs mogenbader 

 
  610,00 610,00 

Årskort - morgenbader 

 
  2.034,00 2.034,00 

Enkelt Medy-Jet massage 

 
                   41,00                  41,00 

  

 
      

Massagestol: 

 
  25,00 25,00 

Massagestol enkelt 

 
      

  

 
      

Wellnessmassage: 

 
  254,00 254,00 
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Massage ½ time 

 
  407,00 407,00 

Massage 1 time 

 
      

  

 
      

Tyrkisk Bad 

 
  351,00 351,00 

Hamam - massage ca. 40 min. 

 
      

  

 
  10,00 10,00 

Aktivitetsbillet enkelt 

 
  10,00 10,00 

Gusbillet 

 
      

  

 
      

Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt 
svømmehallen for yderligere oplysninger.     

  

 
      

Priser rabatbilletter og klubber/foreninger   41,00 41,00 

Rabatbilletter voksne 

 
  22,00 22,00 

Rabatbilletter børn 

 
  22,00 22,00 

Rabatbilletter morgenbadere 

 
      

  

 
      

Intern skole/forening 

 
  37,00 37,00 

Voksne 

 
  20,00 20,00 

Børn 

 
  20,00 20,00 

Morgenbader 

 
      

  

 
      

Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid.     

Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. Ekstra bane i     

25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.     
  

 
      

Kappelborg - Skagen Kulturhus 

 
      

  

 
      

Priser pr. time for folkeoplysende foreninger:       

Salen 

 
  32,00 32,00 

Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   32,00 32,00 

Biografen 

 
  32,00 32,00 

Aktivitetslokale  

 
  15,00 15,00 

Aktivitetslokale dobbelte 

 
  32,00 32,00 

Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   15,00 15,00 

  

 
      

Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende 
regi:     

Salen 

 
  109,00 109,00 

Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   109,00 109,00 

Biografen 

 
  109,00 109,00 

Foyer 

 
  109,00 109,00 

Udstillingssal 

 
  109,00 109,00 

Aktivitetslokale 

 
  109,00 109,00 

Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   109,00 109,00 

  

 
      

Multisal: 
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Entregivende arrangement - pr. døgn 

 
  7.261,00 7.261,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  3.112,00 3.112,00 

  

 
      

Biografsalen: 

 
      

Entregivende arrangementer - pr. døgn 

 
  2.282,00 2.282,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.556,00 1.556,00 

  

 
      

Foyer: 

 
      

Entregivende arrangement - pr. døgn 

 
  2.282,00 2.282,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

  

 
      

Udstillingssal 

 
      

Entregivende arrangementer - pr. døgn 

 
  2.258,00 2.258,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

  

 
      

Udendørs arrangementer med adgang til foyer: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  4.149,00 4.149,00 

undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time 

 
  363,00 363,00 

Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet 

 
  519,00 519,00 

Almindeligt  arrangement pr. døgn 

 
  4.149,00 4.149,00 

  

 
      

Møde/aktivitetslokale: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  1.037,00 1.037,00 

Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn 

 
  934,00 934,00 

  

 
      

Dobbelt møde-/aktivitetslokale: 

 
      

Entregivende arrangement pr. døgn 

 
  2.075,00 2.075,00 

Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn 

 
  519,00 519,00 

  

 
      

Mandskab: 

 
      

Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time   311,00 311,00 

Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time    311,00 311,00 

(i arragementperioden) 

 
      

  

 
      

Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg   efter aftale efter aftale 

Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg   efter aftale efter aftale 

  

 
      

Elforbrug afregnes separat 

 
      

  

 
      

Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift     

til dækning af driftsomkostninger 

 
      

Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.       
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved 
aflysning,     

men fratrækkes den endelige betaling. 

 
      

Afmelding skal ske med 1 måneds varsel. 
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Iscenter Nord: 

 
      

Voksen - enkelt billet 

 
  52,00 52,00 

Barn - enkelt billet 

 
  32,00 32,00 

10-turs kort - voksen 

 
  467,00 467,00 

10-turs kort - barn 

 
  259,00 259,00 

  

 
      

Skøjteleje, pr. dag 

 
  37,00 37,00 

Skøjteslibning 

 
  32,00 32,00 

  

 
      

Egne foreninger 

 
      

Træning uden is pr. time 

 
  62,00 62,00 

Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time 

 
  62,00 62,00 

Lillemødelokale pr. time 

 
  10,00 10,00 

Store mødelokaler pr. time 

 
  20,00 20,00 

  

 
      

Gæstende foreninger: 

 
      

Hal 1 og 2 baneleje pr. time. 

 
  207,00 207,00 

Mødelokale pr. time 

 
  207,00 207,00 

Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. 
person 130,00 130,00 

  

 
      

Kommercielle aktiviteter 

 
      

Sommertræning uden is pr. time 

 
  156,00 159,00 

Træning på is - andre klubber pr. time 

 
  363,00 370,00 

Baneleje - firmaarrangementer pr time 

 
  1.349,00 1.375,00 

  

 
      

Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen       

senest 1 uge før arrangement 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget            224.510  222.578 220.394 220.394 

   
     

P/L korrektion 4.743 4.694 4.642 4.642 

     

Flytning SLA vedr.  10. kl center 153 153 153 153 

ØU 7/2 Demografireguleringer -85 -178 -272 -557 

ØU 7/2 Midler fra IDV til CBB 8.001 8.001 8.001 8.001 

ØU 7/2 Øgede udgifter boligydelse 3.700 3.700 3.700 3.700 

ØU 7/2 1% budgettilpasning i 2022    -1.712 

ØU 7/2 Modernisering/effektivisering 2022    -352 

ØU 14/3 PL-regulering 137 137 141 146 

ØU 14/3 omfordeling 1% budgettilpasning -424 -424 -424 -424 

BYR 25/4 korr. vedr SLA 10. kl center -28 -28 -28 -28 

BYR 25/4 hjemmesideredaktører -125 -125 -125 -125 

PL-regulering -1.087 -1.068 -1.055 -1.042 

Særlig fremskrivning 7 9 9 9 

Lov og Cirkulæreprogram 356 385 456 456 

     

        

Rammekorrektioner i alt  15.348 15.256 15.198 12.867 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 239.858 237.834 235.592 233.261 
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nettobeløb vist i 1.000 kr.            Budget Overslag Overslag Overslag 

  2019 2020 2021 2022 

Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget  3.101  3.101 3.101 3.101 

 P/L korrektion 87 87 87 87 

     

ØU 14/03 P/L-regulering -9  -9 -9 -9 

 PL-regulering 4 4 4 4 

Rammekorrektioner i alt  82  82 82 82 

Godkendt ramme i 2019-prisniveau 3.183 3.183 3.183 3.183 
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KULTURHUS KAPPELBORG REALISERET PR.

BUDGETOPFØLGNING 31-07-18

PSP-alias Note DKK DKK DKK

90 Lønomkostninger 1.206.649 825.000 2.031.649

Andre faste udgifter:

50 PR/reklame/annoncer 232.777 45.000 277.777

Heraf direkte markedsføringsomk. -97.131 -97.131

51 Afgift Koda/Gramex 13.279 7.000 20.279

52 Nyansk./vedligeh. af anlæg,  inventar , IT 139.238 5.000 144.238

53 Andre driftsudg. og forbrugsvarer 24.622 15.000 39.622

54 Repræsentation 0 2.500 2.500

55 Rejseudg. og kørselsgodtgørelse 9.692 11.000 20.692

56 Administrations-/personaleomk./Kontingenter m.m. 52.610 15.000 67.610

57 Alarmanlæg 13.454 13.000 26.454

58 Forbrugsafgifter -6.110 0 -6.110

Andre faste udgifter i alt 382.430 113.500 495.930

Lønudgifter/andre faste udgifter i alt 1.589.079 938.500 2.527.579

40 Sponsorater fra virksomheder m/moms -114.736 -361.264 -476.000

41 Donationer, reduceret m/17,5% gavemoms -115.005 -33.000 -148.005

42 Donationer fra privatpersoner -5.000 0 -5.000

43 Statslige og regionale midler -65.628 -175.521 -241.149

Tilskud i alt -300.369 -569.785 -870.154

20 Lejeindtægtbiografsal -76.550 -63.450 -140.000

21 Proppenge salg af drikkevarer -6.216 -5.000 -11.216

22 Nyanskaffelser/vedligeh. af udstyr 7.918 12.000 19.918

Indtjeningsbidrag biograf -74.848 -56.450 -131.298

30 Lejeindtægter og -arrangementer -25.337 -30.000 -55.337

31 Lejeindtægter og -arrangementer u/moms -3.675 -10.000 -13.675

32 Indtægter oplevelsesplads 76.500 0 76.500

33 Lejeindtægt TDC 0 -12.000 -12.000

34 Øvrige indtægter -2.160 -50.000 -52.160

35 Øvrige indtægter u/moms 0 -32.000 -32.000

36 Arrangementsomk. og andre relaterede udg. 17.212 16.000 33.212

Indtjeningsbidrag andre driftsaktiviteter 62.540 -118.000 -55.460

15 Indtægt ved konferencer -14.578 -112.000 -126.578

16 Konferenceomkostninger 0 75.000 75.000

Indtjningsbidrag konferencer -14.578 -37.000 -51.578

10 Barsalg -101.532 -90.000 -191.532

11 Køb af drikkevarer 81.477 22.000 103.477

12 Lønnet ass. Bar 0 0

Indtjeningsbidrag barsalg -20.055 -68.000 -88.055

1 Billetsalg -504.097 -234.133 -738.230

2 Aflønning af kunstnere 825.467 355.360 1.180.827

3 Omk. t. scene, teknik m.m. 127.079 127.079

4 Øvrige udgifter 137.340 111.355 248.695

Direkte markedsføringsudg. 97.131 97.131

Nettoudg.  gennemførte og planlagte arr.  i 2018 682.920 232.582 915.502

Estimeret nettoudgift på endnu ikke planlagte arrangementer 20.000 20.000

5 Periodeafgrænsning af billetsalg 219.514 -200.000 19.514

6 Periodeafgrænsning af arrangementsudgifter 159.935 -20.000 139.935

Nettoudgifter egne arrangementer 1.062.369 32.582 1.094.951

NETTOUDGIFTER I ALT 2.304.139 121.847 2.425.986

Budgetramme for året 2.128.000

Estimeret budgetoverskridelse 297.986

ESTIMAT FOR 

RESTEN AF 

ÅRET 2018

ESTIMAT FOR 

ÅRET 2018
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Fonden 

Fonden Skagen Ridehus 
Gl. Landevej 36 
9990 Skagen 
Stiftelsesår: 2002 
 
 
 
 

Bestyrelse 

Freddy Nielsen, formand 
Connie Broen, kasserer 
Peter Brinch Abildgaard, sekretær 
Ole Johansen, næstformand 
Bente Lund 
Arni Hansen 
 
 
 
 

Formål 

Fondens formål er at udøve enhver virksomhed til fremme af ridesporten i Skagen, herunder 
at drive en ridehal med tilhørende staldfaciliteter, udendørs baner og luftefolde, herunder ud-
lejning af de nævnte faciliteter til Skagen Rideklub. 
 
 
 
 

Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
 

Pengeinstitut 

Spar Nord Bank 
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Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17 for Fonden Ska-

gen Ridehus. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger, den anvendte 

regnskabspraksis, som er beskrevet på side 10 – 11 samt fondens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.17 - 31.12.17. 

 

Årsregnskabet med tilhørende resultatdisponering godkendes. 

 

 

Skagen, den 22. juni 2018 

 

 
Bestyrelsen 

   

   

Freddy Nielsen Connie Broen Peter Brinch Abildgaard 
Formand Kasserer Sekretær 

   

   

Ole Johansen Bente Lund Arni Hansen 
Næstformand   
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Til bestyrelsen i Fonden Skagen Ridehus 

 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Skagen Ridehus for regnskabsåret 01.01.17 - 

31.12.17, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i over-

ensstemmelse med lov om fonde og foreninger, den anvendte regnskabspraksis, som er be-

skrevet på side 10 – 11, samt fondens vedtægter. 

 

 
Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og 

krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for 

revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-

klusion. 

 

 
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis  

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet ud-

arbejdes efter lov om fonde og foreninger, den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet 

på side 10 – 11, samt fondens vedtægter. 

 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med lov 

om fonde og foreninger, den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet på side 10 – 11, 

samt fondens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-

set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at 

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre le-

delsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk 

alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-

ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlin-

formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 

kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 

samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 

grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om re-

vision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-

tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forår-

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-

ning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar-

bejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbe-

vis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe be-

tydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-

sentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i års-

regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke 

længere kan fortsætte driften. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den 

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 

Skagen, den 22. juni 2018 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Søren Rasmussen 

Statsaut. revisor 
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  2017 2016 
Note  DKK DKK 

    
 Lejeindtægt, Skagen Rideklub 300.000 300.000 
 El, vand og varme, Skagen Rideklub 75.000 100.000 
 Sponsorbidrag 0 3.900 
 Tilskud Frederikshavn Kommune 171.515 169.351 

 Indtægter i alt 546.515 573.251 
    

1 Andre eksterne omkostninger -262.328 -169.265 

 Resultat før afskrivninger 284.187 403.986 
    
 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -115.000 -115.000 

 Resultat før skat 169.187 288.986 
    

2 Finansielle omkostninger -91.441 -98.288 

 Resultat før skat 77.746 190.758 
    
 Skat af årets resultat 0 0 

 Årets resultat 77.746 190.758 

    
    
    
 Årets resultat 77.746 190.758 

 Til disposition i alt 77.746 190.758 

    
 Resultatdisponering   
    

3 Årets uddelinger 200.000 0 
 Årets uddelinger dækket af tidligere henlæggelser -200.000 0 
 Hensat til senere uddeling 128.000 146.000 
 Disponibel kapital overført til næste år -50.254 44.758 

 I alt 77.746 190.758 
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 AKTIVER   
  31.12.17 31.12.16 

Note  DKK DKK 

    
4 Oprindelig ejendom 500.000 500.000 

 Bundne aktiver i alt 500.000 500.000 

4 Om- og tilbygning af hal 1.265.000 1.380.000 
 Tilgodehavende Skagen Rideklub 216.900 366.900 
 Spar Nord, nr. 456-27-58807 431.639 340.169 
 Kassebeholdning 100 100 

 Disponible aktiver i alt 1.913.639 2.087.169 

 Aktiver i alt 2.413.639 2.587.169 

    
    
 PASSIVER   
    
 Bunden kapital, grundkapital 500.000 500.000 
 Disponibel kapital 70.170 70.714 

5 Egenkapital i alt 570.170 570.714 

6 Hensat til opfyldelse af fondens formål 398.000 470.000 

 Hensatte forpligtelser i alt 398.000 470.000 

 Spar Nord, nr. 457-16-02798, lån 1.125.000 1.225.000 
 Forpligtelse af renteswap 245.353 295.063 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.370.353 1.520.063 

 Depositum og skyldige omkostninger 75.116 26.392 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 75.116 26.392 

 Gældsforpligtelser i alt  1.445.469 1.546.455 

 Passiver i alt 2.413.639 2.587.169 

    
7 Sikkerhedsstillelser   
8 Kontraktlige forpligtelser   



 

 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
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GENERELT 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger samt vedtæg-

ternes regnskabsbestemmelser.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

 
Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind-

regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 

det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterføl-

gende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.  

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

 
RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 

Indtægter omfatter lejeindtægter, tilskud og sponsorbidrag. Indtægterne indregnes i det 

regnskabsår, som de vedrører. 

 

 
Afskrivninger 

Afskrivninger materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over akti-

vernes forventede brugstid. For fonden er anvendt følgende brugstider og restværdier: 
   
 Brugs- Rest- 
 tid Værdi 

   
Om- og tilbygning af hal 20 år 0% 

   
Den oprindelige bygning på lejet grund afskrives ikke. 
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Skatter 

Fonden Skagen Ridehus er ikke skattepligtig, såfremt resultatet anvendes til formålet i hen-

hold til vedtægterne. 

 

 
BALANCE 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende vær-

di, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-

kelte tilgodehavender. 

 

 
Egenkapital 

Egenkapitalen er opdelt i bunden og fri kapital, der tilsammen udgør fondens egenkapital. 

Årets resultat fordeles mellem fri kapital og hensættelse til uddelinger. 

 

 
Gældsforpligtelser 

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet 

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og 

låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på 

tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer 

til gældens pålydende værdi. 
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 2017 2016 
 DKK DKK 

   
1. Andre eksterne omkostninger    
   
Varme og el -62.455 -47.867 
Forbrugsafgifter, vand -46.658 -12.630 
Leje af grund  -30.504 -30.202 
Ejendomsskat -762 -752 
Renovation -8.505 -4.683 
Mødding -17.102 -9.715 
Vedligeholdelse af maskiner 0 -3.827 
Vedligeholdelse af ridehal -5.521 -15.828 
Vedligeholdelse af stald -22.789 -1.600 
Vedligeholdelse af folder og baner -12.675 0 
Vedligeholdelse af bygning -9.336 0 
Revisorhonorar -17.600 -17.600 
Revisorhonorar, regulering tidligere år 100 100 
Forsikringer -22.540 -23.201 
Andre udgifter -1.019 0 
Småanskaffelser -3.997 0 
Kontorartikler -125 -410 
Gebyrer -840 -1.050 

I alt -262.328 -169.265 

   
   
2. Finansielle omkostninger   
   
Renteomkostninger, Spar Nord Bank -34.725 -37.604 
Renteswap -55.591 -59.499 
Garantiprovision  -1.125 -1.125 

I alt -91.441 -98.228 

   
   
3. Anvendte hensættelser   
   
Sponsorater Skagen Rideklub -200.000 0 

I alt -200.000 0 
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4. Bygninger på lejet grund 
 
  Om- og til-  
 Oprindelig hal bygning af hal I alt 
 DKK DKK DKK 

    
Kostpris 500.000 2.791.200 3.291.200 
Anvendt henlæggelser 0 -461.099 -461.099 

Kostpris pr. 31.12.16 500.000 2.330.101 2.830.101 
Tilgang i året 0 0  
Afgang i året 0 0  

Kostpris pr. 31.12.17 500.000 2.330.101 2.830.101 

Af- og nedskrivning pr. 31.12.16 0 -950.101 -950.101 
Afskrivninger i året 0 -115.000 -115.000 

Af- og nedskrivning pr. 31.12.17 0 -1.065.101 -1.065.101 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17 500.000 1.265.000 1.765.000 

 
 
  
 
 31.12.17 31.12.16 
 DKK DKK 

   
5. Egenkapital   
   
Bunden kapital:   
 Saldo pr. 31. december 2016 500.000 500.000 
 Årets ændring 0 0 

 Saldo pr. 31. december 2017 500.000 500.000 

   
Fri kapital:   
 Saldo pr. 31. december 2016 70.714 22.131 
 Værdiregulering af finansielle instrumenter 49.710 3.825 
 Overført af årets resultat -50.254 44.758 

 Saldo pr. 31. december 2017 70.170 70.714 
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 31.12.17 31.12.16 
 DKK DKK 

   
6. Hensat til opfyldelse af fondens formål   
   
Saldo ved årets begyndelse 470.000 324.000 
Anvendt i årets løb -200.000 0 

 270.000 324.000 
Hensat af årets resultat 128.000 146.000 

I alt 398.000 470.000 

   
Der specificeres således:   
   
2011 0 52.247 
2012 27.247 175.000 
2013 30.000 30.000 
2015 66.753 66.753 
2016 146.000 146.000 
2017 128.000 0 

I alt 398.000 470.000 

   
   
 
 
 
7. Sikkerhedsstillelser 
 
Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank er der deponeret: 
 Ejerpantebrev på t.DKK 300 med sikkerhed i ejendommen Gl. Landevej 36. 
 
 
 
 
8. Kontraktlige forpligtelser 
 
Fonden har indgået lejeaftale med Naturstyrelsen vedrørende leje af grund med en årlig leje 
på t.DKK 31 (2017-tal). Lejeaftalen er uopsigelig fra Naturstyrelsens side frem til 31.12.38. 
Fonden kan opsige lejeaftalen med 1 års varsel. 



Relateret document 3/8

Dokument Navn: Årsrapport 2017 Skagen 

Stadion.pdf

Dokument Titel: Årsrapport 2017 Skagen 

Stadion

Dokument ID: 2460772



Tlf: 96 79 19 00 
skagen@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Spliidsvej 25 A, Box 170 
DK-9990 Skagen 
CVR-nr. 20 22 26 70 

FONDEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 

SKAGEN STADION 

ÅRSREGNSKAB 

2017 

21. REGNSKABSÅR 

CVR-NR. 20 56 98 83 



1 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

Oplysninger om fonden 

Oplysninger om fonden . 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning . 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning . 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning . 

Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse . 

Balance . 

Noter . 

Anvendt regnskabspraksis . 

2 

3 

4.5 

6 

7 

8 

9-11 

12 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset 
hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlernsñrrnaer. 



2 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2017 for Fonden for den 
selvejende institution Skagen Stadion. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og fondens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31 . december 2017. 

Fondens årsregnskab godkendes. 

Skagen, den 13. februar 2018 

Bestyrelse 

__ ...,__ ~-:_~-=--=--=-~---lv~ 

Lars Tesgaard 
~ ~cLoi:k,, 

Else Schaltz 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen i Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 
anvendte regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 
anvendte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti 
ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Fonden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som 
det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl 
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl 
informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut 
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Skagen, den 13. februar 2018 

ret revisionsaktieselskab 

le E .. g 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne28683 
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LEDELSESBERETNING 

Fondens formål 
Fondens formål er at opføre, indrette og drive et fodboldstadion med tidssvarende faciliteter til 
omklædningsrum, klub- og foreningsarbejde, møder, kurser samt arrangementer efter bestyrelsens skøn 
beslægtede aktiviteter. 

Fondens kapital og virksomhed 
Årets resultat på 84.861 kr. vurderes tilfredsstillende og bedre en forventet i forhold til budgettet for 
2017. 

Fondens indtægter har i lighed med tidligere år bestået i udlejning af baner og lokaler samt tilskud fra 
Frederikshavn Kommune. 

Fondens uddelinger 
Der har i året ikke været uddelinger. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens 
finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Udlejning, baner . 
Udlejning, lokaler . 
Indtægt mast . 
Indtægt beredskabsmast . 
Diverse indtægter. . 
Driftstilskud, Frederikshavn Kommune . 

INDTÆGTER . 

Lønninger . 
Vedligeholdelse og anskaffelser, maskiner . 
Vedligeholdelse, baner og udenomsarealer . 
Brændstof, div. kørsel. . 
Driftsudgifter, klublokaler . 
Fælles omkostninger . 
Afskrivninger . 

OMKOSTNINGER . 

RESULTAT FØR RENTER . 

Finansielle omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT . 

Ikke revideret 
budget 

Note 2017 2017 2016 
kr. tkr. kr. 

115.455 120 63.824 
142.631 140 163.953 
21.394 22 27.728 
15.835 15 15.373 

400 o o 
1.587.815 1.578 1.566.424 

1.883.530 1.875 1.837.302 

-737.549 -750 -693.705 
-31.393 -25 -25.594 
-71.383 -110 -130.533 
-17.561 -15 -13.477 

1 -154.619 -162 -114.452 
2 -121. 791 -150 -137.911 
3 -590. 756 -571 -549.223 

-1.725.052 -1. 783 -1.664.895 

158.478 92 172.407 

4 -73.617 -82 -107.696 

84.861 10 64. 711 

2017 2016 
kr. kr. 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Årets resultat . 
Overført fra tidligere år . 

Til disposition . 

Henlagt til bestemte formål. . 
Overført resultat . 

Disponeret . 

84.861 64. 711 
57.045 42.334 

141.906 107.045 

125.000 50.000 
16.906 57.045 

141.906 107.045 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Skagen Stadion, grundværdi 1. januar 2016 . 

BUNDNE AKTIVER . 

Skagen Stadion, klubhus................................................. 5 
Maskiner.................................................................... 5 
Tilgodehavender fra salg . 
Andre tilgodehavender . 
Likvider . 

DISPONIBLE AKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Grundkapital. . 
Opskrivning af grundværdi 1. januar 2005 . 
Opskrivning af grundværdi 31. december 2007 . 

BUNDEN FONDSKAPITAL . 

Overført overskud......................................................... 6 

DISPONIBEL FONDSKAPITAL. . 

EGENKAPITAL . 

Hensættelser............................................................... 7 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Spar Nord Bank A/S, Skagen. . 
Modtagne forudbetalinger . 
Anden gæld..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Periodeafgrænsningsposter . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2017 2016 
kr. kr. 

2.408.500 2.408.500 

2.408.500 2.408.500 

767.141 1.337.984 
68.034 87.947 
4.598 11.489 
1.796 18.994 

379.633 309.129 

1.221.202 1.765.543 

3.629.702 4.174.043 

2.037.600 2.037.600 
192.600 192.600 
178.300 178.300 

2.408.500 2.408.500 

16.906 57.045 

16.906 57.045 

2.425.406 2.465.545 

175.000 50.000 

175.000 50.000 

922.427 1.493.271 
20.305 36.140 
72.551 106.396 
14.013 22.691 

1.029.296 1.658.498 

3.629.702 4.174.043 

9 

10 
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NOTER 

Ikke revideret Note 
budget 

2017 2016 2016 
kr. tkr. kr. 

Driftsudgifter, klublokaler 1 
El. ........................................................ 52.537 60 29.337 
El - Værksted og baner ............................... 11.681 10 12.123 
Vand - "Huset" /værksted. ............................ 30.061 30 17.264 
Varme ................................................... 29.032 37 -3.582 
El, vand og varme .................................... 123.311 137 55.142 

Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 31.308 25 59.310 

Driftsudgifter, klublokaler i alt. ................... 154.619 162 114.452 

Fælles omkostninger 2 
Administrationsudgifter .............................. 7.236 10 8.091 
Telefon og internet.. ................................. 3.448 5 6.253 
Revision og regnskabsassistance .................... 9.375 10 9.000 
Renovation ............................................. 4.674 6 4.923 
Rengøring ............................................... 9.797 10 9.466 
Forsikringer. ............................................ 55.887 60 56.748 
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 1.872 15 14.048 
Sikring Nord ............................................ 11.086 16 14.343 
Møder, repræsentation, 
personaleomkostninger mv .......................... 18.416 18 15.039 

121.791 150 137.911 

Afskrivninger 3 
Skagen Stadion, klubhus ............................. 570.843 571 537.607 
Maskiner ................................................ 19.913 o 11.616 

590.756 571 549.223 

Finansielle omkostninger 4 
Banklån. ................................................. 82.295 82 115.531 
Periodiserede renter, primo ......................... -22.691 o -30.526 
Periodiserede renter, ultimo ........................ 14.013 o 22.691 

73.617 82 107.696 
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NOTER 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1 . januar 2017 . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Afskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

Overført overskud 
Saldo 1. januar . 
Årets overskud . 
Til disposition . 
Henlagt til bestemte formål.. . 

Saldo 31. december. . 

Hensættelser 
Saldo primo. . 
Hensat i året . 
Anvendt i året . 

Anden gæld 
Diverse omkostningskreditorer . 
A-skat og AM-bidrag . 
ATP og sociale udgifter . 
Feriepengeforpligtelse . 
Beskattede feriepenge . 
Skyldige pensioner . 

Note 

5 

Skagen 
Stadion, 
klubhus Maskiner 

7.513.555 234.031 
7.513.555 234.031 

6.175.571 146.084 
570.843 19.913 

6.746.414 165.997 

767.141 68.034 

2017 2016 
kr. kr. 

6 
57.045 42.334 
84.861 64.711 

141.906 107.045 
-125.000 -50.000 

16.906 57.045 

7 
50.000 500.000 

125.000 50.000 
o -500.000 

175.000 50.000 

8 
666 33.468 

12.384 11.252 
2.499 2.422 

50.989 53.687 
1.919 1.555 
4.094 4.012 

72.551 106.396 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 9 
Der er ingen eventualposter. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 1 O 
Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank A/S, Skagen, er der givet pant i matr. nr. 221 a, 
Skagen Markjorder, Stadionvej 2, 9990 Skagen, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 
2017 udgør 3.175.641 kr. 

Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank A/S, Skagen, er der udstedt ejerpantebrev, 160.000 
kr., der giver pant i følgende af fondens maskiner: 

1 stk. Jakobsen 5111 græsslåmaskine, serienr. 69117168 
1 stk. 5 leds Rotomec 21 O rotoklipper, serienr. 5636 
1 stk. 3 meters græsstrigle mrk. Hatsenbichler, serienr. 3697-2/00 
1. stk. Gandy 90 såmaskine, model 36H13, serienr. 98177 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, fondens vedtægter og den 
nedenfor beskrevne regnskabspraksis. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år. 

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 

RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets 
udgang. 

Lønninger 
Lønninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social 
sikring mv. 

Andre omkostninger 
Andre omkostninger omfatter omkostninger til fællesomkostninger, vedligeholdelse af maskiner, 
arealer og lokaler mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCE 

An lægsaktiver 
Skagen Stadions grundværdi er opført til seneste officielle ejendomsvurdering. Regulering af 
ejendomsvurderingen sker over opskrivninger, som en del af den bundne egenkapital. 

Skagen Stadions klubhus er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivninger sker i samme takt og med samme beløb, som afviklingen af gælden til Spar Nord Bank 
A/S. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Maritim Historisk Forening
Langerak 70
9900 Frederikshavn

Den uafhængige revisors erklæringer (review)

Hjemmeside: www.frederikshavnbedding.dk
E-mail: beddingen@beddingen.dk

CVR-nr.: 28 97 78 16 28977816
Stiftet: 14. maj 2005
Hjemsted: Frederikshavn
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 1. januar 2017

Bestyrelse Walther Hansen, Formand, Klitgaard
Knud Erik Hørby, Næstformand, Brugerforening
Jens Thidemann, Nordjyllands Kystmuseum
Elvin Frandsen, Frederikshavn Sportsdykkerklub
Henning Pedersen, Værftshistorisk Forening
Kenneth Bergen, Kommunerepræsentant

Revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89
9900 Frederikshavn

Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S
Danmarksgade 48
9900 Frederikshavn
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Maritim Historisk Forening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 16. maj 2018 16-05-2018

Bestyrelse:

________________________ ________________________ ________________________
Walther Hansen
Formand, Klitgaard

Knud Erik Hørby
Næstformand, Brugerforening

Jens Thidemann
Nordjyllands Kystmuseum

________________________ ________________________ ________________________
Elvin Frandsen
Frederikshavn Sportsdykkerklub

Henning Pedersen
Værftshistorisk Forening

Kenneth Bergen
Kommunerepræsentant
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING

Til ledelsen for Maritim Historisk Forening

Vi har udført review af årsregnskabet for Maritim Historisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet regnskabets afsnit om
anvendt regnskabspraksis. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik som beskrevet regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Le-
delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overens-
stemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om,
hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed
ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabs-
mæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af
historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger,
der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen,
samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om års-
regnskabet.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at års-
regnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet regnskabets afsnit om
anvendt regnskabspraksis. 

Frederikshavn, den 16. maj 2018 16-05-2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

20222670

Jan Kammann Andersen Den uafhængige revisors erklæringer (review)
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16551
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime
aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2017 2016
kr. kr.

NETTOOMSÆTNING................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 393.343 354.024

Andre driftsindtægter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 0 30.000

DÆKNINGSBIDRAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................393.343 384.024

Ophugningsudgifter Fartøjet Nordlyset................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -47.372
Lokaleomkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 -263.877 -286.156
Kran, truck og andre driftsomkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 -33.853 -33.122
Administrationsomkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 -29.974 -38.469
Af- og nedskrivninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 -52.494 -44.810

ÅRETS RESULTAT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13.145 -65.905

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt henlæggelse til ophugning af Fartøjet Nordlyset................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -60.000
Overført resultat................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13.145 -5.905

I ALT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13.145 -65.905
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2017 2016
kr. kr.

Fundament til telthal................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................30.400 35.400
Bedding mv.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................278.590 318.400
Driftsmateriel og inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48.980 20.174
Materielle anlægsaktiver under udførelse................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 210.249
Materielle anlægsaktiver................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 357.970 584.223

ANLÆGSAKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................357.970 584.223

Andre tilgodehavender................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 28.633 33.524
Tilgodehavender................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28.633 33.524

Likvide beholdninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................114.105 179.238

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................142.738 212.762

AKTIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500.708 796.985

PASSIVER

Egenkapital................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................417.265 483.170
Anvendt henlæggelse til ophugning af Fartøjet Nord................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -60.000
Overført overskud................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13.145 -5.905

EGENKAPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................430.410 417.265

Gældsbrev FH Ejendom A/S................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25.000 50.000
Langfristede gældsforpligtelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 25.000 50.000

Kortfristet del af langfristet gæld................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 25.000 26.895
Anden gæld................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 20.298 302.825
Kortfristede gældsforpligtelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45.298 329.720

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70.298 379.720

PASSIVER................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500.708 796.985

Eventualposter mv. 11

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12
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NOTER

2017 2016 Note
kr. kr.

Nettoomsætning 1
Salg af varer og ydelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79.171 39.520
Udlejning af lokaler................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22.250 8.875
Kontingenter, Stiftere................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40.000 40.000
Kontingenter, Brugerforeningen................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51.150 66.500
Tilskud, kommune................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................200.772 199.129

393.343 354.024

Andre driftsindtægter 2
Fortjeneste ved salg af driftsmidler................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 30.000

0 30.000

Lokaleomkostninger 3
Husleje................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................100.877 102.626
Forsikringer, bygninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................31.544 29.295
El, vand & kloak................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35.276 37.313
Renovation og rengøring................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.074 3.192
Vedligeholdelse bedding................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................141.316 54.071
Vedligeholdelse bygning................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.422 167.406
Tilskud til varmeanlæg og hyttefadshegn................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -107.747
Tilskud til asfaltbelægning................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-68.632 0

263.877 286.156

Kran, truck og andre driftsomkostninger 4
Reparationer og vedligeholdelse, kran og truck................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 2.875
Forsikringer og vægtafgift, kran................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.410 1.379
Forsikringer og vægtafgift, truck................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.126 1.107
Småanskaffelser................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.421 7.519
Brændstof................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.936 2.538
Vedligeholdelse, inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.368 376
Vedligeholdelse, værktøj................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.532 3.424
Diverse udgifter................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.206 0
Ilt og gas................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.143 8.504
Driftsomkostninger SY Spidsgatter "Doré"................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.711 5.400

33.853 33.122
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NOTER

2017 2016 Note
kr. kr.

Administrationsomkostninger 5
Kontorhold................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................281 5.535
Telefon/internet................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.441 2.953
Advokat................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 7.108
Regnskabsmæssig assistance................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13.023 13.944
Bogholderi- og kontormæssig assistance................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.237 2.000
Møder................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.124 1.180
Annoncering................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................562 4.188
Porto og gebyrer................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.260 1.056
Repræsentation................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................821 1.320
Diverse................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.225 -815

29.974 38.469

Af- og nedskrivninger 6
Bedding................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39.810 39.810
Fundament................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.000 5.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.684 0

52.494 44.810

Materielle anlægsaktiver 7
Fundament

til telthal Bedding mv.

Kostpris 1. januar 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60.000 960.875
Tilgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 0
Afgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 0
Kostpris 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60.000 960.875

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................24.600 642.475
Årets afskrivninger ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.000 39.810
Af- og nedskrivninger 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................29.600 682.285

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................30.400 278.590

Driftsmateriel og
inventar

Materielle
anlægsaktiver

under udførelse

Kostpris 1. januar 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36.391 210.249
Tilgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................656.490 0
Afgang................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0 -210.249
Tilskud til beddingsvogne................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-620.000 0
Kostpris 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72.881 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16.217
Årets afskrivninger ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.684
Af- og nedskrivninger 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23.901

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48.980 0
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NOTER

2017 2016 Note
kr. kr.

Andre tilgodehavender 8
Moms................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28.633 33.524

28.633 33.524

Langfristede gældsforpligtelser 9
1/1 2017 31/12 2017 Afdrag Restgæld
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år

Gældsbrev FH Ejendom A/S................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76.895 50.000 25.000 0

76.895 50.000 25.000 0

2017 2016
kr. kr.

Anden gæld 10
Skyldige omkostninger................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.298 302.825

20.298 302.825

Eventualposter mv. 11
Eventualforpligtelser
Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12
Til sikkerhed for bankgæld har foreningen deponeret ejerpantebrev på 500 tkr., der giver pant
i ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december
2017 udgør 279 tkr.

Til sikkerhed for gældsbrev er deponeret ejerpantebrev på 700 tkr., der ligeledes giver pant i
ejendommen Langerak 70, Frederikshavn, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december
2017 udgør 279 tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Maritim Historisk Forening for 2017 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabs-
skik jf. nedenfor. 

Regnskabsklasse Afalse
true

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering af varer og ydelser eller benyttelse
af lokaler har fundet sted inden årets udgang.

Tilskud fra Frederikshavn Kommune indregnes i det regnskabsår tilskuddet vedrører, uden hensyntagen
til betalingstidspunktet.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, drift af maskiner mv.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Beddingsanlæg mv., fundament til telthal samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kost-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, reduceret med modtagne tilskud, med fradrag af den skønnede
restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:

Brugstid Restværdi

Beddingsanlæg................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20 år 0 kr.
Fundament til telthal................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20 år 0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3-10 år 0 kr.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdi-
forringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Spliidsvej 25 A, Box 170 
9990 Skagen 

Pengeinstitutter Spar Nord Bank A/S 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 for Skagens Kunstmuseer. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et 
retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat. 

Skagen, den 12. april2018 

Antonino Castrone 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen m. v. efter behov i Skagens Kunstmuseer 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Skagens Kunstmuseer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21 . december 201 O. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 
museet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal for 
regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere museet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 201 O, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om museets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet 
ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Skagen, den 12. april2018 

r e 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne31387 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Skagens Kunstmuseer har i overensstemmelse med museets formål og museumslovens bestemmelser 
gennemført indsamlings-, registrerings-, bevarings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter indenfor den 
kunsthistoriske periode, som er beskrevet i Skagens Kunstmuseers vedtægter. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Skagens Kunstmuseers ledelse anser regnskabsresultatet for 2017 som tilfredsstillende. 

Det økonomiske resultat i 2017 er kun i mindre grad præget af byggeprojektet, idet byggeprojektet 
stort set blev afsluttet i 2016. 

Årets hovedaktiviteter 
2017 har været påvirket af registrering af primært de værker, der er overtaget i forbindelse med 
fusionen med kunstnerhjemmene Anchers Hus og Drachmanns Hus. Der er ansat en registrator og der er 
modtaget tilskud fra Kulturministeriet til dette arbejde. 

Udstillingerne på Skagens Museum i 2017 har været præget af store udstillinger som "Ved Bordet" som 
er et udstillingssamarbejde med Fuglsang Kunstmuseum. 

Derudover har udstillingen "Fanget i Gips" krævet andre ressourcer idet der har været ansat en gips 
konservator idet denne ressource ikke har været en del af Skagens Kunstmuseer. 

Øvrige aktiviteter 
Opbygning af en ny webshop med ny design har været en opgave, som skal være en væsentlig del af 
omsætningen af butiksprodukter. Denne proces fortsætter idet e-handel ligeledes skal være et tilbud til 
besøgende og potentielle besøgende ved Skagens Kunstmuseer. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Skagens Kunstmuseer for 2017 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års 
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 

I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver 
mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. 

Modtagne tilskud indtægtsføres i det regnskabsår tilskuddet er bevilliget til. 

Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, 
indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Ellehammervej 25, Drachmanns Hus, Anchers Hus samt Saxilds Gaard er ikke indregnet i årsregnskabet 
med værdi. 

Samlinger og museumsprojekter 
Samlinger og museumsprojekter er ikke indregnet i årsregnskabet med værdi. 

Anskaffelser i forbindelse med projekter, som afvikles som en del af museets aktiviteter, udgiftsføres 
sammen med øvrige omkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger 
nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

Andre tilgodehavender omfatter gældsbrev, som måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis 
svarer til nominel værdi. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Igangværende byggeri 
Igangværende byggeri måles til kostpris. Værdien reduceres med foretaget viderefakturering til Skagens 
Museums Ejendomsselskab ApS. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til 
dagsværdi på balancedagen. 

Egenkapital 
Museets egenkapital er udtryk for aktiverne fratrukket gældsforpligtelser. 

Henlæggelsesbeløb vedrører tidligere og indeværende års formålsbestemte henlæggelser. Henlæggelser 
indtægtsføres i takt med, at formålene opfyldes. 

Der er ved udgangen af 2017 formålsbestemte henlæggelser til museumsbygning, IT-udstyr og køb af 
værker. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Skat 
Museet er ikke skattepligtigt af dets aktiviteter. 

Moms 
Museet er delvist momsregistreret og har dermed ret til delvis momsfradrag. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet 
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet: 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter 
samt ændring i driftskapital. 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet: 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og 
finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af løn samt afdrag på rentebærende gæld. 

Likvider: 
Likvider omfatter kassekredit, likvide beholdninger og værdipapirer. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Ikke- 
revideret 

Regnskab Budget Regnskab 
Note 2017 2017 2016 

kr. kr. kr. 

Driftstilskud fra Staten ............................... 1 1.731.615 1.719.085 1.754.154 
Drifts· og investeringstilskud ........................ 2 3.643.076 3.643.074 3.527.467 
Tilskud fra regioner ................................... 3 150.000 o 135.000 
Ikke offentlige tilskud ................................ 4 3.376.928 3.061.420 3.053.754 
Øvrige tilskud .......................................... 5 171.400 100.000 2.805.000 
Entreindtægter ........................................ 6 10.571.051 10.985.106 11.961.548 
Butik .................................................... 7 3.672.153 4.000.000 3.481.721 
Café. ..................................................... 8 513.146 568.000 387.533 
Øvrige indtægter ...................................... 9 508.293 476.000 3.812.867 
Renter ................................................... 10 882.994 1.093.000 1.482.661 

INDTÆGTER I ALT .................................... 25.220.656 25.645.685 32.401.705 

Personaleomkostninger .............................. 11 ·14.775.136 ·14.651.961 -14.366.542 
Lokaleomkostninger .................................. 12 -2.880.767 -3.200.000 -3.141.762 
Samlingernes Forvaltning ............................ 13 -240.044 -351.000 -234.821 
Undersøgelser og erhvervelser ...................... 14 -568.420 -500.000 -737.303 
Konservering ........................................... 15 -120.302 -275.000 -364.150 
Udstillinger ............................................. 16 -2.223.742 -2.688.200 -1.522.811 
Anden kulturel formidling ........................... 17 -835.634 -1.215.500 -932.466 
Administration ......................................... 18 -1.036.043 -1.041.059 -999.538 
Butik .................................................... 7 -1.951.969 -1.400.000 -1.387.372 
Café. ..................................................... 8 -171.510 -200.000 -244.863 

OMKOSTNINGER I ALT ............................... -24.803.567 -25.522.720 -23. 931.628 

RESULTAT FØR HENSÆTTELSER .................. 417.089 122.965 8.470.077 

Hensættelser ........................................... 19 -381.505 o -8.400.000 

ÅRETS RESULTAT ..................................... 35.584 122.965 70.077 
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BALANCE 31 . DECEMBER 

AKTIVER 

Malerisamling og løsøre (forsikringssum 400.000.000 kr.) . 
Drachmanns Hus, matr. nr. 65 a, Hans Baghs Vej 21, Skagen, 
ejendomsværdi 1. oktober 2016, 2.350.000 kr . 
Anchers Hus, matr. nr. 253 b, Markvej 2, Skagen, 
ejendomsværdi 1. oktober 2016, 1.650.000 kr. . 
Saxilds Gaard, matr. nr. 252 a, Markvej 4, Skagen, 
ejendomsværdi 1. oktober 2016, 1.800.000 kr . 
Ejendom, matr. nr. 224 a, Ellehammervej 25, Skagen, 
anskaffelsessum, 1.200.000 kr. . 
Materielle anlægsaktiver . 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder . 
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder . 
Finansielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 

Debitorer . 
And re tilgodehavender . 
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder . 
Periodiserede renter . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Moms . 
Tilgodehavender . 

Værdipapirer . 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

Regnskab Regnskab 
Note 2017 2016 

kr. kr. 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 
o o 

80.080.000 80.080.000 
21.450.000 21.450.000 

20 101.530.000 101.530.000 

101.530.000 101.530.000 

4.020.189 4.524.386 

85.936 59.495 
34.416 40.968 

6.956.552 9.246.626 
23.624 30.060 
95.021 151.489 
63.472 o 

7.259.021 9.528.638 

21 9.812.760 10.335.492 

22 121.620 459.788 

21.213.590 24.848.304 

122. 743.590 126.378.304 
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BALANCE 31 . DECEMBER 

PASSIVER Note 

Egenkapital, primo . 
Årets resultat . 

EGENKAPITAL .. 

Hensættelser . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Gæld til pengeinstitutter . 
Modtagne forudbetalinger . 
Anden gæld.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Regnskab Regnskab 
2017 2016 

kr. kr. 

19.557.874 19.487.797 
35.584 70.077 

19.593.458 19.557.874 

95.807.173 98.635.237 

95.807.173 98.635.237 

4.575.878 4.077.576 
152.250 695.000 

2.614.831 3.412.617 
7.342.959 8.185.193 

7.342.959 8.185.193 

122.743.590 126.378.304 

24 

25 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Årets resultat . 

Årets hensættelser tilbageført . 
Anvendte hensættelser fra tidligere år . 
Kursreguleringer vedrørende værdipapirer tilbageført . 
Finansieringsindtægter mv. tilbageført . 
Ændring i varebeholdninger . 
Ændring i tilgodehavender . 
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser . 

PENGESTRØMME FRA DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER . 

Finansieringsindtægter mv . 

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET . 

Køb af finansielle anlægsaktiver . 
Køb af værdipapirer . 
Salg af værdipapirer . 
Udtrukne obligationer . 

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET . 

ÆNDRING I LIKVIDER. . 

Likvider 1 . januar . 

LIKVIDER 31. DECEMBER . 

Likvider 31 . december specificeres således: 
Indestående i pengeinstitutter. . 
Kassebeholdninger . 
Bankgæld, kassekredit . 

LIKVIDER, NETTOINDESTÅENDE. . 

2017 2016 
kr. kr. 

35.584 70.077 

381.505 8.400.000 
-3.209.568 -4.114.464 
-181.373 -359.227 
-623.916 -1.123.434 
504.197 -982.812 

2.269.618 89.803.385 
-1.340.537 -19.060.258 

-2.164.490 72.633.267 

623.916 1.123.434 

-1.540.574 73.756.701 

o -80.000.000 
-1.892.184 -2.788.775 
1.247.495 1.512.363 
1.348.793 682.578 

704.104 -80.593.834 

-836.470 -6.837.133 

-3.617.788 3.219.345 

-4.454.258 -3.617.788 

88.620 
33.000 

-4.575.878 

-4.454.258 

423.988 
35.800 

-4.077.576 

-3.617.788 
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NOTER 

Driftstilskud fra Staten 
Kulturministeriet . 

Drifts- og investeringstilskud 
Frederikshavn Kommune . 

Tilskud fra regioner 
Region Nordjylland. . 

Ikke offentlige tilskud 
Fonde . 
Museets Venner . 
Gaver inkl. gave fra Venneforening (almenvelgørende forening). 
Skagens Museums Ejendomsselskab ApS . 
Erhvervsklubben . 

Øvrige tilskud 
Kulturministeriet. . 
Tilskud til byggeri. . 
Frederikshavn Kommune . 

2017 2016 Note 
kr. kr. 

1 
1.731.615 1.754.154 

1.731.615 1.754.154 

2 
3.643.076 3.527.467 

3.643.076 3.527.467 

3 
150.000 135.000 

150.000 135.000 

4 
2.342.000 2.185.000 

160.000 160.000 
367.700 404.346 
257.428 88.208 
249.800 216.200 

3.376.928 3.053.754 

5 
161.400 295.000 

o 2.500.000 
10.000 10.000 

171.400 2.805.000 
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NOTER 

Entreindtægter 

Voksne. . 
Grupper og rabatbilletter . 
Skoler, børn og gratister . 
Venne.foreningen (se note 4) . 
Kombibillet (indgang/salg) . 
Erhvervsklub . 
Særlige arrangementer . 

Bikuben . 

Udgifter til billetter . 
Udgifter til arrangementer . 

2017 2016 Note 
kr. kr. 

6 

Antal 
besøgende 

69.816 6.615.535 7.597.740 
18.904 1.211.054 1.188.227 
40.481 808.064 883.651 
3.975 o o 

27.117 1.718.390 2.098.030 
589 102.000 87.400 

2.836 167.552 128.604 
163.718 10.622.595 11.983.652 

128.364 118.866 
128.364 118.866 

-58.066 -88.841 
-121.841 -52.129 
-179.907 -140.970 

10.571.052 11.961.548 

Bruttofortjeneste, butikken 
Omsætning . 
Varekøb . 
Varelager, primo . 
Varelager, ultimo . 

Bruttofortjeneste, 46,8 % (60,2 %) . 

Bruttofortjeneste, café 
Omsætning . 
Forpagtningsafgift . 
Varekøb . 
Driftsomkostninger . 

Bruttofortjeneste, 66,6 % (36,8 %) . 

Øvrige indtægter 
Afgifter og royalties . 
Konserveringsindtægt . 
Momskompensation . 
Avance ved salg af byggeri. . 
Regulering delvis moms . 
Udlejning af lokaler . 

7 
3.672.153 3.481.721 
-1.447.772 -2.370.184 
-4.524.386 -3.541.574 
4.020.189 4.524.386 

1.720.184 2.094.349 

8 
405.146 246.827 
108.000 140.706 
-135.860 -100.907 
-35.649 -143.956 

341.637 142.670 

9 
336.600 289.145 
248.085 43.930 

o 51.832 
o 3.165.779 

-89.372 262.181 
12.980 o 

508.293 3.812.867 
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NOTER 

Renter 
Valutadifferencer . 
Renteindtægter, obligationer . 
Pengeinstitutter og giro mv . 
Udbytte værdipapirer . 
Kursregulering værdipapirer ved køb/salg . 
Renteindtægter, gældsbrev . 
Renteindtægter, mellemregning med Skagens Museums 
Ejendomsselskab ApS . 

Personaleomkostninger 
Gage og lønninger . 
Refusioner . 
Regulering af feriepengeforpligtelse . 
Pension . 
ATP . 
Sociale udgifter . 
Diæter . 
Kørselsgodtgørelse/ rejseudgifter . 
Kursusomkostninger . 
Personalearrangementer . 
Kantine- og restaurationsudgifter . 
Stillingsannonce . 
Arbejdstøj . 
Personaleforsikringer . 
Anvendt hensættelser tidligere år . 

2017 2016 Note 
kr. kr. 

10 
5.731 -4.406 

115.559 126.754 
-43.354 -37.095 
224.230 180.181 
181.373 359.227 
321.750 858.000 

77.705 o 

882.994 1.482.661 

11 
13.533.399 12.225.013 

-558.298 -112.671 
-56.449 276.398 

1.306.543 1.353.606 
244.644 220.141 
58.938 58.845 
16.602 12.634 
81.007 64.911 
76.927 52.230 

158.342 157.502 
58.214 58.718 
3.768 o 

49.286 104.738 
56.080 40.610 

-253.867 -146.133 

14.775.136 14.366.542 
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NOTER 

2017 
kr. 

Lokaleomkostninger 
Husleje . 
Varme . 
El. . 
Rengøringsartikler og måtteservice . 
Ejendomsforsikringer og vandafgift . 
Nyanskaffelser . 
Sanitære tjenesteydelser (vinduespolering) . 
Rengøring . 
Reparation og vedligeholdelse . 
Abonnement, sikringsanlæg mv . 
Abonnement, klimaanlæg . 
Rundering af vagtselskab . 
Andre . 
Drift, biler . 
Gevinst ved salg af varebil . 
Køb af bil. . 
Anvendt hensættelser tidligere år . 

Samlingernes Forvaltning 
Forsikringer vedrørende samlingerne . 
Bøger og tidsskrifter . 
Edb-omkostninger . 
Diverse . 
Æsker og emballage . 
Fragt til deponering . 

Undersøgelser og erhvervelser 
Samlingens forøgelse i alt.. . 

Konservering 
Ekstern konservering . 
Fragt, konservering . 
Materialer . 

Udstillinger 
Udstillingsomkostninger . 
Varekøb . 

2.659.531 
361.396 
647.059 
95.465 

209.551 
138.274 
16.229 

891.313 
239.018 
80.751 

o 
3.280 

13.295 
88.199 

o 
96.937 

-2.659.531 

2.880.767 

165.463 
7.763 

29.012 
32.902 
4.904 

o 

240.044 

568.420 

568.420 

94.245 
7.037 

19.020 

120.302 

2.207.809 
15.933 

2.223.742 

2016 Note 
kr. 

12 
2.601.609 
354.327 
662.084 
31.291 

151.475 
165.703 

3.542 
916.132 
200.464 
563.997 
54.776 
3.633 

12.749 
52.107 
-17.138 
192.910 

-2.807.899 

3.141.762 

13 
181.141 

845 
21.129 
29.849 

o 
1.857 

234.821 

14 
737.303 

737.303 

15 
296.813 
54.124 
13.213 

364.150 

16 
1.211.970 
310.841 

1.522.811 
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NOTER 

Anden kulturel formidling 
Indkøb af materialer . 
Web-site . 
Trykning af foldere . 
Annoncering og skiltning . 
Mindre nyanskaffelser . 
Kunstkadetten . 
Konsulentbistand . 
Klubber . 
Formidlingsmateriale . 
Diverse . 
Anvendt hensættelser tidligere år . 

Administration 
Telefon . 
Kontorartikler mv . 
Porto . 
Bestyrelsesomkostninger . 
Blomster og gaver mv . 
Nyanskaffelser . 
Revision og regnskabsassistance . 
Rest revisor vedrørende tidligere år . 
Anden rådgivningsassistance . 
Serviceabonnement mv., kontor- og IT-udstyr . 
Abonnement tidsskrifter . 
Kontingent . 
Forsikring . 
Gebyr mv . 
Kassedifference. . 
Repræsentation . 
Konsulentbistand . 
Fusionsomkostninger . 
Rejseudgifter og ophold. . 
Anvendt hensættelser tidligere år . 

Hensættelser 
Ny museumsbygning . 
Køb af værker . 
Tilbageført hensættelse vedrørende IT . 

2017 2016 Note 
kr. kr. 

17 
107.435 51.641 
65.568 656.729 
85.388 125.232 

494.006 466.487 
9.815 8.539 

112 83.574 
o 10.283 

22.434 29.981 
40.593 o 
10.283 o 

o -500.000 

835.634 932.466 

18 
218.008 260.514 
21.345 37.046 
21.072 24.284 

169.748 56.424 
15.649 30.827 

222.093 327.906 
70.000 70.000 
7.747 64.821 

14.853 22.736 
373.342 255.461 
31.666 23.982 
85.033 79.320 
29.397 40.816 
14.294 15.548 
-9.050 -5.046 
17.063 31.282 
28.563 28.563 

o 10.054 
1.390 o 

-296.170 -375.000 

1.036.043 999.538 

19 
400.000 8.000.000 

o 400.000 
-18.495 o 

381.505 8.400.000 
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NOTER 

Note 

Finansielle anlægsaktiver 20 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

Kapitalandel Tilgode. 
i tilknyttede i tilknyt- 

virksom- tede virk- 
heder somheder 

80.080.000 21.450.000 
80.080.000 21.450.000 

80.080.000 21.450.000 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Virksomhed Egenkapital Ejerandel% Årets resultat 

Skagens Museums Ejendomsselskab ApS, 
Skagen .................................................. 80.800.000 100% o 

Værdipapirer 21 
Anskaffe I- 

sessum 
Nominelt (gennemsnit) Kursværdi 

Nordjyske Bank A/S ................................... 850 12.444 102.000 
Spar Nord Bank A/S ................................... 1.320 16.665 95.172 
SKAGEN Global. ........................................ 170 112.490 217.291 
SKAGEN Kon-Tiki. ...................................... 343 175.897 238.666 
SKAGEN Focus A ....................................... 2.280 202.906 217.504 
SKAGEN Tellus A ....................................... 13.938 1.420.341 1.393.957 
Carnegie WorldWide Globale Aktier ............... 610 496.075 477.398 
Maj Invest Value Aktier .............................. 3.870 598.498 657.126 
Danske Invest Teknologi ............................. 2.276 196.927 237.759 
Danske Invest Nye Markeder ........................ 6.175 738.759 813.865 
Danske Invest Nordiske 
Virksomhedsobligationer ............................. 6.900 741.413 761.139 
Danske Invest Europa Højt Udbytte ................ 2.587 422.410 375.813 
Danske Invest Global Indeks ......................... 4.000 371.606 426.800 
Danske Invest Global Mellem Indeks 
Obligationer ............................................ 4.000 400.750 398.000 
2,50 % Realkredit Danmark 27S.S.0A.2047. ....... 984.331 985.550 1.021.023 
3,00 % Realkredit Danmark 27S.OA 2047 .......... 956.482 967.978 1.014.141 
3,00 % Realkredit Danmark 23S. SA 2044 ......... 964.967 990.219 1.025.359 
4,00 % Totalkredit 111 es 2035 .................... 306.115 316.729 339.745 

3.261.214 9.167.657 9.812.758 
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NOTER 

Note 

Likvide beholdninger 

Indestående bank- og sparekassekonti: 
Danske Bank A/S, Skagen: 
005456, erhvervskonto . 
MobilePay . 
Spar Nord Bank A/S, Skagen: 
4574897594. . 
Spar Nord Dankort . 
Spar Nord Klubkontingent. . 
Kassebeholdning . 

2017 
kr. 

Renter 

o 3.237 
o o 

-90 61.034 
o 22.349 
o 2.000 

33.000 

-90 121.620 

2016 
kr. 

22 

4.548 
3.354 

416.086 
o 
o 

35.800 

459.788 

Anden gæld 
Diverse omkostningskreditorer . 
ATP og sociale udgifter . 
Feriepengeforpligtelse . 
Beskattede feriepenge . 
Skyldige pensioner . 
Skyldig løn . 
Depositum . 
Moms . 

Eventualposter mv. 
Der er ingen eventualposter mv. 

23 
1.202.482 1.417.924 

108.258 101.894 
1.125.681 1.182.130 

123.854 65.952 
3.540 2.640 

51.016 34.868 
o 50.000 
o 557.209 

2.614.831 3.412.617 

24 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25 
Til sikkerhed for mellemværende med museets pengeinstitut er der stillet følgende sikkerhed: 

Indestående i pengeinstitut og værdipapirdepot med en bogført værdi på 7.749 tkr. 
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Forord 
 

Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs Budgetforslag 2019. 

På bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendte NT’s bestyrelse, at NT Budgetforslag 2019 fremsendes i høring 
hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet 
den 10. september 2018, idet NT’s vedtægter foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. 
september 2018. 

De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
fremgår af Budgetforslag 2019. 

I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT’s fem forretningsområder: Bustrafik, 
Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus. 

I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT’s ejere. 

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i NT’s første økonomirapport for 2018 (FV1 2018). 

Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde fredag den 31. august 2018. 
Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). 

 

 

Thomas Eybye Øster 
Direktør 

Nordjyllands Trafikselskab 
  

mailto:lvt@ntmail.dk
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Hovedoversigt 

NT         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

          
(1.000 kr.)         

Driftsindtægter 373.816 369.655 382.332 391.875 
Passagerindtægter 426.662 430.475 452.462 462.005 
Takstsamarbejde -52.847 -60.820 -70.130 -70.130 

Ejertilskud & -bidrag 810.635 865.182 867.213 888.591 
Tilskud a conto 544.997 598.158 598.533 610.868 
Kørselsbidrag 243.057 243.322 245.254 249.504 
Administrationsbidrag 22.580 23.701 23.426 28.219 

Øvrige bidrag 4.480 7.988 7.971 8.249 
TITSAM 3.849 7.369 7.352 7.583 
X Bus 631 619 619 666 

Indtægter i alt 1.188.931 1.242.824 1.257.516 1.288.715 
Operatørudgifter -1.037.614 -1.090.297 -1.095.343 -1.128.989 

Bustrafik -690.088 -689.318 -692.261 -707.878 
Flextrafik -247.602 -247.484 -249.586 -255.234 
Togtrafik -99.924 -153.495 -153.495 -165.877 

Øvrige driftsudgifter -56.711 -71.583 -66.951 -72.483 
Busterminaler -13.489 -9.621 -8.964 -9.885 
Kundecenter 0 -12.533 -12.133 -13.390 
BusIT & TogIT -7.473 -9.372 -8.622 -9.396 
Billetteringsudstyr -10.956 -19.389 -20.468 -14.152 
Lånefinansiering -4.073 -195 2.468 -6.355 
Billetudgifter -19.685 -19.275 -18.033 -18.108 
Stoppestedsudstyr -1.036 -1.198 -1.198 -1.198 

Kapacitetsudgifter -70.549 -72.606 -72.835 -78.669 
Administration -45.810 -46.572 -46.218 -49.013 
Salgsudgifter -3.358 -3.296 -3.058 -4.343 
Samarbejdsaftaler -18.578 -19.951 -20.772 -22.526 
Udviklingspulje -2.804 -2.787 -2.787 -2.787 

Udgifter sekretariater -4.480 -7.988 -8.271 -8.249 
TITSAM -3.849 -7.369 -7.652 -7.583 
X Bus -631 -619 -619 -666 

Udgifter i alt -1.169.355 -1.242.474 -1.243.400 -1.288.390 
Driftsresultat før finansiering 19.576 349 14.116 325 

Finansielle poster -130 -350 -325 -325 
Resultat i alt 19.446 0 13.791 0 
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Budgetforudsætninger 

Generelle forudsætninger 
I dette afsnit beskrives de væsentligste budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT’s Budgetforslag 2019.  

Budgetforslag 2019 tager udgangspunkt i NT’s seneste forventninger til 2018, hvilket vil sige Økonomirapport 1, 
2018 (FV1 2018) med mindre andet specifikt nævnes.  

Takster 
Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk 
én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om 
trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har for 2019 
udmeldt et takststigningsloft på 2,0 %.  

NT har endvidere en negativ opsparing på takststigningsloftet fra 2016 på 0,3 %, som skal udmøntes i 2019. 
Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent år, og hvad 
takstreguleringen reelt blev realiseret til for det givne år. 

Både det udmeldte takststigningsloft for 2019 og den negative opsparing fra 2016 er indarbejdet i Budgetforslag 
2019 – altså en samlet takststigning på 1,7 %. 

Takstreguleringen træder i kraft den 20. januar 2019. 

Prisreguleringer 
Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i Budgetforslag 2019. 

Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og 
Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i Budgetforslag 2019, er lønudgifter og 
udgifter til samarbejdsaftaler. 

Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og 
Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der på disse udgiftsposter er indarbejdet et effektiviserings-
/besparelsestiltag på knap 2 % i Budgetforslag 2019.  

Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes 
af KL, jf. tabellen nedenfor. 

KL's pris- og lønskøn  FV1 2017 – B 2018 
(PL skema februar 2017) 

R 2017 – FV1 2018 
(PL skema marts 2018) 

FV1 2018 – BF 2019 
(PL skema marts 2018) 

Løn 2,50 % 1,52 % 2,60 % 
Priser 2,11 % 1,96 % 2,08 % 
Pris/Løn i alt 2,40 % 1,7 % 2,40 % 

 

Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget: 

• Lønsumsafgift på 6,37 % 
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• Barselsfond 1,30 % 

 

Bustrafik 

Specifikke forudsætninger for Bustrafik 
Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. 

Passagerindtægter 
Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5 % i passagerindtægterne. 

Operatørudgifter 
Operatørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for 
trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I budgetforslaget er det højeste forventede niveau fra 
det seneste tilgængelige omkostningsindeks, som er offentliggjort i juni 2018, indarbejdet. I nedenstående tabel 
ses udviklingen i omkostningsindekset. 

I forbindelse med det 24. udbud af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling 
med både fald og stigninger. Grundet den varierende prisudvikling er der i budgetforslaget for 2019 ikke 
estimeret effekter af det kommende 25. udbud (kontraktstart medio 2019). Udbuddet omfatter både A-
kontraktkørsel samt B- og T-kontraktkørsel. 

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2020-2022 er der forudsat uændrede priser. 

Prisudvikling 
Operatørudgifter FV1 2017 – B 2018 FV1 2017 – R 2017 R 2017 – FV1 2018 FV1 2018 – BF 2019 

Bustrafik 0,67% -0,45% 2,16% 2,12% 

 

  



                                                                                                                                                                                          

7 

 

Bustrafik hovedoversigt 

Bustrafik         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

            
Bilag (1.000 kr.)         

 Driftsindtægter 322.046 310.648 313.937 324.054 
B 1.0 Passagerindtægter 374.892 371.468 384.067 394.184 
B 2.0 Takstsamarbejde -52.847 -60.820 -70.130 -70.130 
B 7.0 Tilskud 481.457 488.357 488.732 496.627 

  Indtægter i alt 803.503 799.005 802.669 820.681 
B 3.0 Operatørudgifter -690.088 -689.318 -692.261 -707.878 

  Buskørsel -674.022 -677.439 -678.625 -694.028 
  Flexlinje, Flextur og Plustur -16.066 -11.879 -13.636 -13.850 

B 4.0 Øvrige driftsudgifter -55.026 -64.151 -59.234 -64.324 
B 4.1 Busterminaler -13.489 -9.621 -8.964 -9.885 
B 4.2 Kundecenter 0 -11.083 -10.250 -11.358 
B 4.3 BusIT -7.129 -8.226 -7.599 -8.268 
B 4.4 Billetteringsudstyr -10.532 -17.380 -18.384 -12.711 
B 4.5 Lånefinansiering -3.915 -175 2.216 -5.708 
B 4.6 Billetudgifter -18.924 -16.468 -15.055 -15.196 
B 4.7 Stoppestedsudstyr -1.036 -1.198 -1.198 -1.198 
B 5.0 Kapacitetsudgifter -45.623 -45.249 -45.315 -48.194 
B 5.1 Administration -33.679 -33.031 -32.681 -34.216 
B 5.2 Salgsudgifter -3.155 -3.043 -2.815 -3.984 
B 5.3 Samarbejdsaftaler -6.037 -6.504 -7.152 -7.346 
B 5.4 Udviklingspulje -2.752 -2.671 -2.666 -2.648 

  Udgifter i alt -790.738 -798.718 -796.810 -820.396 
  Driftsresultat før finansielle poster 12.765 287 5.859 285 

B 6.0 Finansielle poster -116 -287 -287 -285 
  Resultat  12.649 0 5.572                       0  

 

Indtægter 
NT’s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region 
Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr. 

Driftsindtægter 
NT’s driftsindtægter består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde. 

Passagerindtægter 
I Budgetforslag 2019 er forudsat en takststigning på 1,7 %. 

Den almindelige P/L-udvikling i 2019 forventes at blive ca. 2,4 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 
2019 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Takststigningen forventes ikke at have negativ 
effekt på passagertallet. 

Som det fremgik af FV1 2018 var prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af 
Takst Vest i marts 2018 samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og på giro i februar 2018. 
Budgetforslaget for passagerindtægterne bygger på prognosen for 2018 i FV1 2018, hvorfor passagerindtægterne 
i budgetforslaget ligeledes er behæftet med øget usikkerhed. Herudover skal det bemærkes, at NT endnu ikke er 
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blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr. 2017. Der er således kun foretaget 
endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Når den endelige landsdækkende 
indtægtsdeling foreligger, kan det give forskydninger mellem Bustrafik og Togtrafik.     

Som det fremgår af bilag B 1.0, er der i budgetforslaget en forskydning mellem Enkeltbilletter og Mobilbilletter, 
hvilket skyldes forventet nedlukning af salg af SMS-billetter i efteråret 2018. Der er budgetteret med, at 80 % af 
SMS-salget overgår til NT’s webshop og App, mens resten overgår til Enkeltbilletter. 

I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet en stigning i indtægter på 14,0 mio. kr., som vedrører 
følgende elementer: 

• Takstændringer vedr. 2018 og 2019: 12,0 mio. kr. 
• Budgetteret passagervækst i 2019: 1,9 mio. kr. 
• Mindre udvidelser i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland: 0,1 mio. kr. 

 
Takstsamarbejde 
Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT’s takster på følgende strækninger: 

• Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB 
• Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog 

Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger med undtagelse af rejsekortindtægter indgår i NT’s ”kasse” i 
Bustrafik og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedrørende de enkelte aftaler fremgår af bilag B 
2.0. Togtrafik fremgår under Takstsamarbejde, idet indtægterne, som generes fra Lokalbanerne og Regional 
togdrift, i første omgang indgår som en andel af indtægterne i Bustrafik, idet de genereres på NT’s rejsehjemler.  

Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der i første omgang indgik i NT’s ”kasse” og 
efterfølgende blev afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet.  

Indtægtsfordeling 
På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT’s nye indtægtsfordelingsmodel blev 
taget i brug ved udarbejdelsen af Budget 2017. Den nye indtægtsfordelingsmodel implementeres i følgende faser: 

• Fase 1 (fra og med Regnskab 2013): Rejsekort 
• Fase 2 (fra og med Regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling 
• Fase 3 (fra og med Budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter 

Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT’s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. 

På baggrund af de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2017 besluttede bestyrelsen på mødet den 8. 
september 2016, at fase 3 indfases gradvist over 3 år (2017-2019). 

• I Budget 2017: fase 3 indregnes med 50 % 
• I Budget 2018: fase 3 indregnes med 75 % 
• I Budget 2019: fase 3 indregnes med 100 %  
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I Budgetforslag 2019 er indtægtsfordelingsmodellens fase 3 således indregnet med 100 % og med udgangspunkt i 
indtægtsfordelingen fra FV1 2018. 

Alle NT’s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler 
alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den 
enkelte rutes finansieringsenhed(er). 

Tilskud 
Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede 
udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 496,6 mio. kr. ekskl. 
tilbagebetalingen til ejerne vedr. 2017. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. 

Operatørudgifter 
Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der 
udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til operatørerne 
prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark.  

Teletaxi, Flexbus, Flextur og Plustur udføres via Flextrafik og indgår i Bustrafik. 

Operatørudgifterne udgør i alt 707,9 mio. kr. i Bustrafik.  

Budgetforslag 2019 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: 

Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel 
B 2018 FV1 2018 BF 2019 

Kommuner 628.136 614.496 614.717 
Region 302.803 297.488 298.342 
Midttrafik 14.927 14.691 14.666 
Total 945.866 926.675 927.725 

 

Ture - Flexlinje, Teletaxi 
B 2018 FV1 2018 BF 2019 

Kommuner 2.577 3.335 3.335 
Region 0 0 0 
I alt 2.577 3.335 3.335 

 

Ture – Flexlinje, Flexbus 
B 2018 FV1 2018 BF 2019 

Kommuner 278 481 481 
Region 0 0 0 
I alt 278 481 481 
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Passagerer - Flextur og Plustur 
B 2018 FV1 2018 BF 2019 

Kommuner 141.477 127.391 129.278 
Region 0 0 0 
I alt 141.477 127.391 129.278 

 

Busser – rutekørsel (kontraktbusser) 
B 2018 FV1 2018 BF 2019* 

I alt 439 447 447 
* Ultimo    

 

I Budgetforslag 2019 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2017/2018): 

Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer 
Brønderslev Medio 2018 Udbud 
Frederikshavn Medio 2018 Udbud 
Hjørring Medio 2018 Uændret 
Jammerbugt Medio 2018 Udbud 
Læsø Medio 2018 Uændret 
Mariagerfjord Medio 2018 Uændret 
Morsø Medio 2018 Udbud, køreplanreduktioner (mindre) 
Rebild Medio 2018 Uændret 
Thisted Medio 2018 Uændret 
Vesthimmerland Medio 2018 Uændret 
Aalborg Kommune Medio 2018 Udbud 
Region Nordjylland Medio 2018 Køreplanudvidelser (mindre) 

 

Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 3.0. 

Øvrige driftsudgifter 
Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to 
forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Busterminaler, Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, 
Lånefinansiering, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. 

Fordeling af Øvrige driftsudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 4.0. 

Busterminaler 
Budgetforslag 2019 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. I forhold til Budget 2018 er der kun foretaget enkelte 
justeringer på Aalborg Busterminal, herunder ventesal og Zone 0, hvilket beløber sig til 0,3 mio. kr.  

Se bilag B 4.1. 
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Kundecenter 
Budgetforslag 2019 for NT’s kundecenter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kr. i 
forhold Budget 2018 og skyldes dels lønfremskrivning og dels tilførsel af flere ressourcer.  

Se bilag B 4.2. 

BusIT 
BusIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i busserne samt drift af realtidsskilte og skærme på stoppesteder og 
terminaler. I Budgetforslag 2019 fastholdes udgifterne til BusIT på niveau med Budget 2018. Eneste ændring er en 
mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 8,3 mio. kr.  

Det skal dog understreges, at budgetforslaget er behæftet med en relativ stor usikkerhed. NT’s realtidsudstyr i 
busserne er efterhånden mere end 10 år gammelt og bygger på et centralsystem fra 2004. I forbindelse med 
implementeringen af +Bus i Aalborg og de store kørselsudbud i 2019 og 2020 er NT i gang med at overveje den 
fremtidige IT-strategi på dette område (både hvad angår udstyr i busserne og information til passagererne på 
f.eks. stoppesteder). 

Se bilag B 4.3. 

Billetteringsudstyr 
Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. 
mobilplatforme og rejsekortet. 

I Budgetforslag 2019 er der indarbejdet en reduktion i udgiftsniveauet på 4,7 mio. kr. i forhold til Budget 2018, 
hvilket i al væsentlighed kan henføres til investering i en opgradering af vores lille rejsekortudstyr i 2018. Denne 
investering kommer således ikke i 2019. 

Se bilag B 4.4. 

Lånefinansiering 
NT’s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage ”slutlån” på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som 
skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Derudover har NT 
stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S. 

Posten Lånefinansiering anvendes således alene til at vise følgende: 

• Beløb i driftsbudgettet, der er finansieret af rejsekortlånet (dvs. rejsekortlånet anvendes til at finansiere 
indkøb af rejsekortudstyr under Billetudgifter). 

• Beløb i driftsbudgettet, der anvendes til afvikling af rejsekortlånet (afdrag og renter). 
• Beløb i driftsbudgettet, som NT modtager som tilbagebetaling på den ansvarlig lånekapital (renter og 

afdrag). 

I Budgetforslag 2019 stiger udgifterne til Lånefinansiering med 5,5 mio. kr., hvilket alene skyldes, at rejsekortlånet 
forventes endeligt anvendt med udgangen af 2018 og dermed ikke længere kan anvendes til finansiering af 
rejsekortudstyr i 2019. 

Der budgetteres ikke med tilbagebetaling af den ansvarlige lånekapital fra Rejsekort A/S i budgetforslaget. 
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Se bilag B 4.5. 

Billetudgifter 
Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til Rejsekort A/S og leverandører af NT’s 
mobile platforme samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort og øvrige billetrejsehjemler. 

I Budgetforslag 2019 er udgifterne reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket primært kan 
henføres til følgende elementer: 

• Udfasning af SMS-billetter i slutningen af 2018 (0,4 mio. kr.) 
• Ungdomskort og skolekort flyttes over på rejsekortet (0,3 mio. kr.) 
• Balance mellem distributionshonorarer og -afgifter vedr. Rejsekort (0,4 mio. kr.) 
• Gebyrindtægter udstedelse af nye rejsekort (0,3 mio.) 

Se bilag B 4.6. 

Stoppestedsudstyr 
Området stoppestedsudstyr omfatter udgifter til skilte, standere og lignende. Budgetforslag 2019 for 
Stoppestedsudstyr fastholdes på 1,2 mio. kr. som i Budget 2018. 

Se bilag B 4.7. 

Kapacitetsudgifter 
Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to 
forretningsområder med fordelingsnøgle. Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommuner og Region Nordjylland 
fremgår af bilag B 5.0. 

I Budgetforslag 2019 beløber Kapacitetsudgifter sig til 48,2 mio. kr.  

Administration 
Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT’s administration, der også omfatter udførelse af billet- og 
kvalitetskontrol. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 34,2 mio. kr.  

Se bilag B 5.1. 

Lokaler 
Området omfatter drift-og vedligeholdelsesudgifter på NT’s lejemål på John F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal. 
Budgetforslag 2019 for Lokaler fastholdes på niveau med Budget 2018 og er på 2,3 mio. kr. 

Personaleudgifter 
Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Der er ingen 
væsentlige ændringer i forhold til Budget 2018. 

Lønudgifter 
Området omfatter lønudgifter til NT’s administrative personale. Det skal bemærkes, at der udfaktureres løn til 
BusIT og Billetteringsudstyr under Øvrige driftsudgifter. Lønudgifterne til kundecentermedarbejdere og vicevært 
registreres særskilt på hhv. Kundecenter og Busterminaler under Øvrige driftsudgifter. 



                                                                                                                                                                                          

13 

 

Årsagen til stigningen i lønudgifter på 0,4 mio. kr. kan alene henføres til den almindelige prisfremskrivning. 

Intern IT 
Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til 
Intern IT udgør 7,1 mio. kr. Beløbet er 0,3 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye 
systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter.  

Kontorhold 
Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold og er budgetteret til 0,5 mio. kr. 

Konsulenter 
Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, 
kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand.  

Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018 skyldes hovedsageligt øgede udgifter til kundeundersøgelser 
og EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). 

Salgsudgifter 
Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I budgetforslag 2019 er 
salgsudgifter beregnet til 4,0 mio. kr.   

Se bilag B 5.2. 

Forsendelsesudgifter 
Forsendelsesudgifter er nedjusteret i Budgetforslag 2019 til 0,6 mio. kr. 

Markedsføring 
I Budgetforslag 2019 er markedsføringsudgifter forøget med 1,1 mio. kr. i forhold til Budget 2018. Udgifterne i 
budgetforslaget er således på 3,4 mio. kr. Stigningen skyldes udgifter til etablering af kundepaneler og 
kundeinvolvering samt nyt samarbejde med VisitNordjylland. Derudover er området Køreplaner omklassificeret til 
Markedsføring.  

Samarbejdsaftaler 
Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: 

• Bus & Tog, Rejsedata 
• Bus & Tog, B&T Sekretariat 
• Bus & Tog, RK Kundecenter 
• Trafikselskaberne i Danmark 
• Ankenævn for Bus, Tog og Metro 
• Rejseplanen A/S 
• TITSAM 
• X Bus 
• Kapacitetsudgifter vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur 

Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i Budgetforslag 2019. 

Se bilag B 5.3. 
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Udviklingspulje 
Der er i lighed med Budget 2018 afsat en udviklingspulje på 2,6 mio. kr. 

Se bilag B 5.4. 

Finansielle poster 
Ingen væsentlige bemærkninger. 

Se bilag B 6.0. 
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Togtrafik 
Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik 
fra 6. august 2017. Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt 
med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn.  

Region Nordjylland forventes med virkning fra den 6. oktober 2018 at indgå aftale med staten om kørsel af 6 
daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel, som DSB ikke selv kan varetage pga. signalsystemet. Aftalen vil blive 
lavet som en underoperatørmodel, hvilket bevirker, at passagerindtægterne for kørslen tilfalder DSB.  

Specifikke forudsætninger for Togtrafik 
Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Togtrafik. 

Prisfremskrivning af Operatørudgifter 
Operatørudgiften i Budgetforslag 2019 er reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på 
udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. 

Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. 

Togtrafik hovedoversigt 

Togtrafik         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

            
Bilag (1.000 kr.)         

 Driftsindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 
T 1.0 Passagerindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 
T 7.0 Tilskud 63.540 109.801 109.801 114.242 

  Indtægter i alt 109.012 162.741 171.891 176.332 

 Operatørudgifter -99.924 -153.495 -153.495 -165.877 
T 3.1 Lokalbaner -58.626 -57.607 -57.607 -56.125 
T 3.2 Regional Togdrift -41.298 -95.888 -95.888 -98.751 
T 3.3 DSB afgange i Vendsyssel 0 0 0 -11.000 
T 4.0 Øvrige driftsudgifter -1.685 -7.432 -7.717 -8.159 
T 4.2 Kundecenter 0 -1.450 -1.883 -2.032 
T 4.3 TogIT -344 -1.147 -1.024 -1.128 
T 4.4 Billetteringsudstyr -423 -2.009 -2.084 -1.441 
T 4.5 Lånefinansiering -157 -20 251 -647 
T 4.6 Billetudgifter -761 -2.807 -2.978 -2.912 
T 5.0 Kapacitetsudgifter -1.432 -1.801 -1.859 -2.281 
T 5.1 Administration -1.243 -1.439 -1.485 -1.799 
T 5.2 Salgsudgifter -96 -133 -128 -209 
T 5.3 Samarbejdsaftaler -42 -113 -126 -134 
T 5.4 Udviklingspulje -52 -116 -121 -139 

  Udgifter i alt -103.041 -162.728 -163.072 -176.317 
  Driftsresultat før finansielle poster 5.971 13 8.819 15 

T 6.0 Finansielle poster -2 -13 -13 -15 
  Resultat 5.969 0 8.806                      -0  
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NT’s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de 
samlede indtægter budgetteret til 176,3 mio. kr. 

Driftsindtægter 
NT’s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. 

Passagerindtægter 
NT’s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2019 at udgøre 62,1 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. 
kommer fra lokalbanerne Hjørring – Hirtshals og Skagen – Frederikshavn. Fra den regionale togtrafik forventes en 
indtægt på 34,2 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ.  

Det skal bemærkes, at budgettet for passagerindtægterne er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet NT 
endnu ikke er blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr. 2017. Der er således kun 
foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser.    

Takstsamarbejde 
Takstsamarbejde med andre trafikselskaber afregnes i Bustrafik, hvorfor der ikke er indregnet takstsamarbejde i 
Togtrafik 

Se bilag T 2.0.   

Indtægtsfordeling 
Alle NT’s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler 
alle disse passagerindtægter ud på ruter (inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den 
enkelte rutes finansieringsenhed(er). 

Der henvises til afsnittet Indtægtsdeling under Bustrafik for yderligere information. 

Tilskud 
Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede 
udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 114,2 mio. kr. Fordeling af 
tilskud fremgår af bilag T 7.0. 

Operatørudgifter 
Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner, Regional togdrift samt de forventede 6 daglige DSB afgange i 
Vendsyssel, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af 
bilag T 3.1, T 3.2 og T 3.3. 

Lokalbaner 
Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne 
Frederikshavn – Skagen og Hjørring – Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme 
strækninger. 

Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsen generelle pris- og lønindeks på 
udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. 

Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. 
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Se bilag T 3.1.   

Regional togdrift 
Regional togdrift omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen 
Skørping - Frederikshavn. 

Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på 
udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. 

Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. 

Se bilag T 3.2.   

DSB afgange i Vendsyssel 
DSB afgange i Vendsyssel omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på 6 daglige 
DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel. 

Se bilag T 3.3.   

Øvrige driftsudgifter 
Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to 
forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering og 
Billetudgifter. 

Se bilag T 4.0 til T 4.6. 

Kundecenter 
Budgetforslag 2019 for NT’s kundecenter er beregnet til 2,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 
forhold Budget 2018 og skyldes til dels lønfremskrivning og tilførsel af flere ressourcer.  

TogIT 
TogIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i togene samt drift af realtidsskilte og skærme på stationer. I 
Budgetforslag 2019 fastholdes TogIT på niveauet i Budget 2018. Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, 
hvorved budgetforslaget ender på 1,1 mio. kr.  

Kapacitetsudgifter 
Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to 
forretningsområder med fordelingsnøgle.  

Se bilag T 5.0. 

Administration 
Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT’s administration. I Budgetforslag 2019 beløber 
administrationsudgifter sig til 1,8 mio. kr.  

Se bilag T 5.1. 
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Salgsudgifter 
Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I Budgetforslag 2019 er 
salgsudgifter opgjort til 0,2 mio. kr.  

Se bilag T 5.2. 

Finansielle poster 
Ingen væsentlige bemærkninger. 

Se bilag T 6.0. 
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Flextrafik 
Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger: 

• Flexhandicap 
• Flexaktivitet 
• Flexlæge 
• Flexskole 
• Flexsygehus 
• Flexlinje 
• Flextur 
• Plustur 

Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, 
som er inkluderet forretningsområdet Flextrafik. 

Specifikke forudsætninger for Flextrafik 

Udbud og prisregulering 
Effekter fra udbuddene i 2018 og forventede udbudseffekter i 2019 er indregnet i Budgetforslag 2019 – både på 
fast og variabel kørsel. 

Fast kørsel 
For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne 
på 2,30 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle 
kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: 

• Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2018 er indarbejdet i Budgetforslag 2019.  
• Det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2019, fortsætter med at 

udbyde disse kørselspakker igennem NT.  

Variabel Kørsel 
Operatørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås 
kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og 
den indregnede udbudseffekt i Budgetforslag 2019 er en stigning på 2,3 %.  

Afskaffelse af Flexhandicap abonnement 
NT’s bestyrelse traf på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 beslutning om at afskaffe abonnementsbetalingen og 
indføre ændret takstsystem for Flexhandicap med virkning fra 1. januar 2019. Beslutningen er indarbejdet i 
Budgetforslag 2019. 

Aktivitetsniveau på flextrafikkens kørselsordninger 
Flextrafikkens aktivitetsniveau i form af antal ture/passagerer ligger i Budgetforslag 2019 på niveau med det 
forventede aktivitetsniveau for 2018, jf. FV1 2018. Eneste undtagelse er kørselsordningen Plustur, hvor 
budgetforslaget indeholder en vækst på 2 % pr. måned i antal ture/passagerer. 

NT har opnået støtte i to år fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på op til 4,4 mio. kr. til udrulning af Plustur i 
Nordjylland. I Budgetforslag 2019 udgør støtten 0,4 mio. kr.  

Lukket kørsel – er lovbestemt, kræver visitering 
(de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) 

Åben kørsel – er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering 
(indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) 

Lukket kørsel – er lovbestemt, kræver visitering 
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Flextrafik hovedoversigt 

Flextrafik         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

            
Bilag (1.000 kr.)         

  Driftsindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 
F 1.0 Passagerindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 
F 1.1 Egenbetaling 4.399 4.162 4.332 5.730 
F 1.2 Abonnement 1.899 1.905 1.973 0 

 Tilskud fra ejere 265.638 267.024 268.680 277.723 
F 2.0 Kørselsbidrag 243.057 243.322 245.254 249.504 
F 2.1 Flexhandicap 19.169 18.590 18.908 17.952 
F 2.2 Øvrig Flextrafik 223.888 224.733 226.346 231.552 
F 3.0 Administrationsbidrag 22.580 23.701 23.426 28.219 
F 3.1 Flexhandicap 5.762 6.045 6.328 9.342 
F 3.2 Øvrig Flextrafik 16.818 17.656 17.098 18.877 

  Indtægter i alt 271.935 273.090 274.985 283.453 
F 4.0 Operatørudgifter -247.602 -247.484 -249.586 -255.234 
F 4.1 Flexhandicap -23.571 -22.751 -23.239 -23.682 
F 4.2 Øvrig Flextrafik -224.030 -224.733 -226.347 -231.552 

 Kapacitetsudgifter -23.494 -25.556 -25.661,01 -28.194 
F 5.0 Administration -10.887 -12.102 -12.052 -12.998 
F 5.1 Salgsudgifter -107 -120 -115 -150 
F 5.2 Samarbejdsaftaler -12.500 -13.334 -13.494 -15.046 

  Udgifter i alt -271.095 -273.040 -275.247 -283.428 
  Driftsresultat før finansielle poster 840 50 -262 25 

F 6.0 Finansielle poster -11 -50 -25 -25 
  Resultat i alt 828 0 -287 0 

 

I bilag F 7.0 og F 8.0 findes Budgetforslag 2019 fordelt på ejere i forhold til Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. 

Indtægter 
Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag skal finansiere 
kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. 
Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at 
løse opgaven. 

Kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. 

Driftsindtægter 

Passagerindtægter 
Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap med 
virkning fra 1. januar 2019 betyder, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i 
forhold til Budget 2018)  

Passagerindtægterne er specificeret i bilag F 1.0. 
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Egenbetaling 
Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder, at 
brugernes egenbetaling (startgebyr og kilometertakst) budgetteres til at stige med 1,6 mio. kr. i forhold til Budget 
2018.  

Se bilag F 1.1. 

Abonnement 
Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder 
også, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018)  

Se bilag F 1.2. 

Tilskud 
NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels- og 
administrationsbidrag. 

Se bilag F 2.0 og F 3.0 

Kørselsbidrag 
Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter falder med 0,6 mio. kr. i forhold til 
Budget 2018, hvilket alene kan henføres til nyt takstsystem på Flexhandicap i 2019. 

Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap. 

Se bilag F 2.1. 

Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 231,6 
mio. kr. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket hovedsageligt skyldes den indregnede 
prisfremskrivning i Budgetforslag 2019.  

Kørselsbidraget dækker udgifter til operatører på Øvrig Flextrafik. 

Se bilag F 2.2. 

Administrationsbidrag 
Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 9,3 
mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018 primært som følge af ekstra afsatte midler til 
udvikling af flextrafikkens IT-systemer og afskaffelse af abonnementsbetalingen for Flexhandicap. 

Se bilag F 3.1. 

Administrationsbidraget fra kommunerne og Region Nordjylland til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter 
er budgetteret til 17,1 mio. kr. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til Budget 2018 som følge af ekstra 
afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer. 

Se bilag F 3.2. 
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Operatørudgifter 
Operatørudgifterne stiger med 7,8 mio. kr. i Budgetforslag 2019, når der sammenlignes til Budget 2018. Den 
væsentligste forklaring hertil er den forventede prisudvikling, mens en forventet mindre stigning i antal ture 
bidrager i mindre omfang. 

Operatørudgifter vedr. Flexhandicap fordelt på kommuner fremgår af bilag F 4.1   

Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne under øvrig Flextrafik fordelt på kommuner og Region Nordjylland 
fremgår af bilag F 4.2 

Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plus fremgår af budgetforslaget for Bustrafik. 

Kapacitetsudgifter 
Kapacitetsudgifterne vedrører de udgifter, som NT har i forbindelse med det at drive forretningsområdet 
Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler 
på Flextrafik, hvor udgifter til FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og 
udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles nationalt Call center.  

Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. 

Administration 
Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. 

Lokaler 
Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal.  

Personaleudgifter 
Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. 

Lønudgifter 
Der er i Budgetforslag 2019 afsat 10,2 mio. kr. til lønudgifter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet 
med Budget 2018. Heraf forklarer almindelig lønfremskrivning 0,2 mio. kr., mens de resterende 0,6 mio. primært 
kan henføres til helårseffekt fra ansættelsen af en projektressource/katalysator i 2018.  

Intern IT 
Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til 
Intern IT udgør 1,0 mio. kr. Beløbet er 0,1 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye 
systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. 

Kontorhold 
Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af 
udbudsmateriale. 

Konsulenter 
Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, 
kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. 
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Salgsudgifter 
Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale og billetudgifter.  

Se bilag F 5.1. 

Samarbejdsaftaler 
Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til 
bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur.  

Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: 

• Call center 
• Drift 
• Udvikling 
• NOP (Ny Optimeringsplatform) 

NT afsætter fra 2019 2,0 mio. kr. i driften, som skal dække de ekstra udgifter til projekt ”NOP- Ny 
Optimeringsplatform” i 2019, som NT skal finansiere hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. 
december 2016 blev projekt ”Ny Optimeringsplatform” præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet 
godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks 
systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets 
formål er at konkurrenceudsætte, indkøbe og implementere FlexDanmarks nye systemportefølje. 

Se bilag F. 5.2. 

Finansielle poster 
Ingen væsentlige bemærkninger. 

Se bilag F. 6.0. 
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TITSAM 
Trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og NT oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med 
tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at indkøbe og drifte fælles IT-systemer samt at 
støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. 

TITSAM er formaliseret gennem en samarbejdsaftale mellem de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen 
fastlægger rammerne for TITSAM’s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, 
ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. 
 
TITSAM sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge 
regnskab ligger hos NT. 

TITSAM hovedoversigt 

TITSAM         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

          
(1.000 kr.)         
NT's bidrag 1.376 2.521 2.563 2.650 

Eksterne bidrag, BAT 29 90 90 92 
Eksterne bidrag, FynBus 450 560 560 570 
Eksterne bidrag, Midttrafik 2.226 4.322 4.818 4.999 
Eksterne bidrag, Sydtrafik 1.006 2.396 1.884 1.922 

Eksterne bidrag i alt 3.711 7.369 7.352 7.583 
Regulering tidligere år 138 0 0 0 
Øvrige indtægter 0 0 0 0 

Andre indtægter 138 0 0 0 
Indtægter i alt 5.225 9.890 9.915 10.233 

Køreplansystem -80 -3.502 -3.502 -3.757 
GIS -603 -1.010 -1.310 -1.010 
Kortsystemet -1.813 -2.170 -2.195 -2.331 
Mit Ungdomskort (SUSY) 0 0 0 0 
TITSAM Bestillingssystem -999 -1.195 -1.195 -1.195 
TITSAM Diverse 0 0 0 0 
Administration -1.729 -2.013 -2.013 -1.940 

Udgifter i alt -5.225 -9.890 -10.215 -10.233 
Resultat i alt 0 0 -300 0 
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X Bus 
Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at 
sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse 
af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende 
køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. 

NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er 
tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejder budget og regnskab. 

Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende 
udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. 

De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S om rute 980. 
På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at 
rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. 
Thinggaard Ekspres A/S modtager hvert år deres andel af passagerindtægterne for denne kørsel. 

X Bus hovedoversigt 

X Bus         
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 

          
1.000,- kr.         
NT's bidrag 334 359 359 357 

Eksterne bidrag, Midttrafik 365 395 395 392 
Eksterne bidrag, Sydtrafik 66 75 75 74 

Eksterne bidrag i alt 431 469 469 466 
Regulering tidligere år 0 0 0 0 
Øvrige indtægter 200 150 150 200 

Andre indtægter 200 150 150 200 
Indtægter i alt 965 978 978 1.023 

Thinggaard aftale -428 -430 -430 -430 
IT serviceaftaler og udvikling -464 -415 -415 -455 
Øvrige udgifter -53 -112 -112 -117 
Administration -21 -21 -21 -21 

Udgifter i alt -965 -978 -978 -1.023 
Resultat i alt 0 0 0 0 
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Bilag 

Bustrafik 
Bilag B 1.0     
Passagerindtægter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Kontant-/Enkeltbillet i alt 48.407 41.895 43.624 47.300 
Kontant-/Enkeltbillet 39.082 34.344 34.581 38.257 
Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) 9.324 7.551 9.043 9.043 

Mobilbilletter 18.547 19.376 22.682 19.006 
Rejsekort 141.903 161.089 153.768 155.559 

Rejsekort 121.761 147.963 121.192 122.744 
Off-Peak kompensation 20.142 13.126 14.372 14.372 
Rejsekort + offpeak, Regional togdrift 0 0 18.205 18.443 

Periode-/månedskort 36.689 9.641 32.466 30.913 
3. parts kort 96.680 98.907 94.240 94.102 

Ungdomskort (U) 60.179 61.450 58.634 58.634 
Ungdomskort (V) 11.238 11.375 10.854 10.854 
Ungdomskort (X) 4.242 4.384 3.676 3.676 
Skolekort 18.894 19.620 18.012 18.012 
Øvrige kort 2.127 2.078 3.065 2.927 

Web-salg 1.455 1.401 1.163 1.163 
Flexlinje og Flextur/Plustur 5.576 5.325 5.784 5.826 
Billetaftaler 4.799 6.435 6.494 6.494 
Diverse indtægter 2.544 1.213 1.294 1.294 
Kompensation (aldersgrænser) 18.292 18.292 18.548 18.548 

Passagerindtægter før ændringer 374.892 363.575 380.062 380.205 
Realændringer 0 7.894 4.005 13.979 

Passagerindtægter 374.892 371.468 384.067 394.184 
Takstsamarbejde -52.847 -60.820 -70.130 -70.130 

DSB -6.575 -6.500 -6.660 -6.660 
Togtrafik -45.480 -52.940 -62.090 -62.090 
Arriva -792 -1.380 -1.380 -1.380 

Driftsindtægter 322.046 310.648 313.937 324.054 
 

Bilag B 2.0     
Takstsamarbejde  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

DSB a conto -16.800 -6.500 -6.660 -6.660 
DSB regulering 10.225 0 0 0 
Togtrafik -45.480 -52.940 -62.090 -62.090 
Arriva a conto -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 
Arriva regulering 588 0 0 0 
Total * -52.847 -60.820 -70.130 -70.130 
* Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. 
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Bilag B 3.0           

Finansiering 
Operatørudgifter  
(1.000 kr. / Kpt. / Ture / 
Pass.) 

A-kontrakt 

A-kontrakt 

B/T-kontrakt 

B/T-kontrakt 

Flexlinje * 

Flexlinje * 

I alt 

Flextur/Plustur 

Flextur/Plustur 

Total 

  Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. 
Brønderslev  -10.053 14.033 -6.693 8.399 0 0 -16.746 -709 7.080 -17.454 
Frederikshavn -16.930 25.426 -4.388 6.177 -113 1.335 -21.431 -1.282 14.750 -22.713 
Hjørring -19.250 26.975 -9.987 13.856 0 0 -29.237 -2.230 24.130 -31.467 
Jammerbugt -5.154 6.643 -7.767 11.618 0 0 -12.921 -1.203 10.967 -14.124 
Læsø -2.322 2.168 0 0 0 0 -2.322 -188 1.364 -2.510 
Mariagerfjord -11.998 16.310 -10.366 15.541 0 0 -22.364 -1.633 15.358 -23.996 
Morsø -1.952 3.287 -10.486 13.598 0 0 -12.438 -887 8.131 -13.326 
Rebild -7.655 10.288 -7.339 11.315 0 0 -14.995 -1.186 10.604 -16.181 
Thisted  -14.667 21.212 -11.091 15.598 0 0 -25.758 -1.238 11.480 -26.997 
Vesthimmerland -8.623 11.704 -7.134 11.377 -455 554 -16.212 -764 7.693 -16.975 
Aalborg -273.013 352.691 -10.023 16.501 -341 1.927 -283.377 -1.620 17.721 -284.997 
Kommuner -371.617 490.737 -85.274 123.979 -909 3.816 -457.800 -12.940 129.278 -470.741 
Regionale busruter  -222.451 294.289 -3.429 4.053 0 0 -225.880 0 0 -225.880 
Region Nordjylland -222.451 294.289 -3.429 4.053 0 0 -225.880 0 0 -225.880 
Total -594.067 785.027 -88.703 128.032 -909 3.816 -683.680 -12.940 129.278 -696.620 
Midttrafik -11.258 14.666 0 0 0 0 -11.258 0 0 -11.258 
Total inkl. Midttrafik -605.325 799.693 -88.703 128.032 -909 3.816 -694.938 -12.940 129.278 -707.878 
FV1 2018 -591.431 798.594 -87.194 128.081 -889 3.816 -679.515 -12.747 -127.391 -692.261 
B 2018 -589.532 817.267 -87.907 128.599 -681 2.855 -678.121 -11.197 141.477 -689.318 
R 2017 -587.334 805.553 -86.688 126.490 -4.334 4.781 -678.356 -11.732 119.393 -690.088 
* Inkl. Flexbus og Teletaxi 

 

  



                                                                                                                                                                                          

28 

 

Bilag B 4.0         

Finansiering Øvrige driftsudgifter  
(1.000 kr.) 

Busterm
inaler * 

Kundecenter** 

BusIT *** 

Billetteringsudstyr **** 

Lånefinansiering **** 

Billetudgifter ***** 

Stoppestedsudstyr ****** 

Total 

Brønderslev   -200 -170 -192 -468 -210 -218 -116 -1.575 
Frederikshavn -234 -235 -318 -572 -257 -295 -217 -2.127 
Hjørring -129 -346 -333 -720 -324 -449 -262 -2.564 
Jammerbugt -174 -190 -110 -347 -156 -258 -83 -1.317 
Læsø 0 -5 0 0 0 -3 -12 -20 
Mariagerfjord -405 -328 -274 -621 -279 -439 -134 -2.481 
Morsø -282 -21 -51 0 0 -12 -66 -431 
Rebild -197 -235 -130 -392 -176 -317 -86 -1.532 
Thisted -122 -259 -321 -716 -321 -330 -157 -2.227 
Vesthimmerland -337 -144 -199 -455 -204 -181 -65 -1.586 
Aalborg -1.723 -5.578 -3.373 -4.435 -1.992 -7.563 0 -24.663 
Kommuner -3.803 -7.511 -5.301 -8.726 -3.919 -10.065 -1.198 -40.522 
Regionale busruter -6.082 -3.847 -2.967 -3.985 -1.789 -5.131 0 -23.802 
Region Nordjylland -6.082 -3.847 -2.967 -3.985 -1.789 -5.131 0 -23.802 
Total -9.885 -11.358 -8.268 -12.711 -5.708 -15.196 -1.198 -64.324 
FV1 2018 -8.964 -10.250 -7.599 -18.384 2.216 -15.055 -1.198 -59.234 
B 2018 -9.916 -10.788 -8.226 -17.380 -175 -16.468 -1.198 -64.151 
R 2017 -13.489 0 -7.129 -10.532 -3.915 -18.924 -1.036 -55.026 
* Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 
** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter 
driftsindtægter 
*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". 
**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 
***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. 
****** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner. 
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Bilag B 4.1     

Busterminaler  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Ventesal 0 -2.336 -2.136 -2.336 
Zone 0 247 250 250 0 
Udfaktureret Løn -3.723 -422 -422 -436 
Øvrige udgifter -6.753 -2.682 -3.052 -2.682 

Aalborg Busterminal * -10.229 -5.191 -5.361 -5.454 
Øvrige udgifter -470 -793 -673 -793 

Aftaler med DSB/Arriva ** -470 -793 -673 -793 
Øvrige udgifter -2.790 -3.637 -2.930 -3.637 

Øvrige aftaler *** -2.790 -3.637 -2.930 -3.637 
Total -13.489 -9.621 -8.964 -9.885 
* Busterminal i Aalborg 
** Busterminaler i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Thisted 
*** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Hurup, Løgstør, Løkken, Sæby, 
Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars 

 

Bilag B 4.2     

Kundecenter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Kundecenter * 0 -11.083 -10.250 -11.358 
I alt  0 -11.083 -10.250 -11.358 
* Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler 

 

Bilag B 4.3     

BusIT  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Udfaktureret løn -920 -866 -870 -890 
Serviceaftaler, kommunikation mv. -6.209 -7.359 -6.729 -7.379 
I alt  -7.129 -8.226 -7.599 -8.268 
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Bilag B 4.4     

Billetteringsudstyr  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Drift/vedligehold, øvrigt udstyr -176 -189 -245 -729 
SMS og App billetsystem -592 -391 -359 -350 
Udfaktureret løn -2.959 -2.826 -2.831 -2.899 
Webshop -4 0 0 0 
Rejsekort Drift -6.800 -13.974 -14.949 -8.732 
Billetteringsudstyr -10.532 -17.380 -18.384 -12.711 

 

Bilag B 4.5     

Lånefinansiering  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Finansiering via optaget lån 0 5.522 5.533 0 
Afvikling af optaget lån -6.110 -5.697 -5.708 -5.708 
Renteindtægter Ansvarlige Lån 2.194 0 2.392 0 
Total -3.915 -175 2.216 -5.708 

 

Bilag B 4.6     

Billetudgifter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Transaktionsudgifter, Rejsekort -14.072 -12.506 -12.138 -12.494 
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter -2.037 -1.922 -1.897 -1.469 
Indkøb af rejsehjemler -2.794 -2.958 -2.841 -2.667 
Provision -662 292 45 -10 
Gebyrindtægter, Rejsekort 1.277 1.965 2.482 2.224 
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort 262 -400 0 0 
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller -899 -939 -706 -781 
Total -18.924 -16.468 -15.055 -15.196 

 

Bilag B 4.7     

Stoppestedsudstyr 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Standere, skilte, tavler o. lign. -1.036 -1.198 -1.198 -1.198 
I alt  -1.036 -1.198 -1.198 -1.198 
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Bilag B 5.0     

Finansiering Kapacitetsudgifter 
(1.000 kr.) 

Kapacitetsudgifter * 
 (ekskl. Flexlinje, Flextur og 

Plustur) 

Fradrag 
 Aalborg Kom

m
une ** 

Kapacitetsudgifter *** 
 Flexlinje, Flextur og Plustur 

U
dgifter BF 2019 

Brønderslev -964  -248 -1.213 
Frederikshavn -1.508  -559 -2.068 
Hjørring -1.793  -852 -2.645 
Jammerbugt -659  -363 -1.022 
Læsø -115  -51 -165 
Mariagerfjord -1.274  -530 -1.803 
Morsø -533  -286 -819 
Rebild -843  -364 -1.207 
Thisted -1.534  -394 -1.928 
Vesthimmerland -920  -305 -1.225 
Aalborg -19.089 1.230 -702 -18.561 
Kommuner -29.232 1.230 -4.655 -32.657 
X Bus, samarbejdsaftaler -151  0 -151 
Regionale busruter -15.671  0 -15.671 
Region Nordjylland -15.822 0 0 -15.822 
Total **** -45.055 1.230 -4.655 -48.479 
FV1 2018 -42.581 1.205 -4.226 -45.602 
B 2018 -42.980 1.207 -3.763 -45.536 
R 2017 -42.998 1.189 -3.932 -45.740 
* Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 %  
** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning 
*** Fordeles efter antal ture 
**** Inkl. Finansielle poster 

 

Bilag B 5.1      

Administration 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Lokaler -2.261 -2.344 -2.244 -2.324 
Personale -1.528 -1.710 -1.707 -1.762 
Løn -23.634 -19.194 -19.161 -19.581 
Intern IT -4.187 -6.843 -6.831 -7.135 
Kontorhold -310 -580 -383 -456 
Konsulent -1.759 -2.360 -2.356 -2.958 
Total -33.679 -33.031 -32.681 -34.216 
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Bilag B 5.2      

Salgsudgifter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Forsendelse -695 -731 -574 -570 
Markedsføring -2.460 -2.312 -2.241 -3.414 
Total -3.155 -3.043 -2.815 -3.984 

 

Bilag B 5.3     

Samarbejdsaftaler  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Bus & Tog, Rejsedata -498 -600 -599 -655 
Bus & Tog, B&T Sekretariat 147 -234 -232 -217 
Bus & Tog, RK Kundecenter -325 -405 -386 -361 
Trafikselskaberne i Danmark -97 -97 -92 -95 
Ankenævn for Bus, Tog og Metro -71 -59 -72 -67 
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -1.036 -768 -958 -745 
TITSAM, Administrationsbidrag -342 -425 -433 -401 
Overførsel Flexlinje og Flextur -3.932 -3.763 -4.226 -4.655 
Subtotal -6.153 -6.351 -6.999 -7.196 
X Bus * 116 -153 -153 -151 
Total -6.037 -6.504 -7.152 -7.346 
* Finansieres af Region Nordjylland 

 

Bilag B 5.4     

Udviklingspulje  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Pulje afsat til forretnings- og handlingsplaner -2.752 -2.671 -2.666 -2.648 
Total -2.752 -2.671 -2.666 -2.648 

 

Bilag B 6.0      

Finansielle poster  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Finansielle udgifter -123 -287 -287 -285 
Finansielle indtægter 6 0 0 0 
Total -116 -287 -287 -285 

 

  



                                                                                                                                                                                          

33 

 

Bilag B 7.0        

Finansiering ved tilskud/regulering  
(1.000 kr.) 

O
peratørudgifter 

Ø
vrige driftsudgifter 

Kapacitetsudgifter * 

Passagerindtæ
gter 

Resultat før tilskud fra ejere 

Tilskud a conto vedr. 2019 

Resultat 

Brønderslev  -17.454 -1.575 -1.213 4.648 -15.593 15.593 0 
Frederikshavn -22.713 -2.127 -2.068 6.289 -20.619 20.619 0 
Hjørring  -31.467 -2.564 -2.645 9.578 -27.099 27.099 0 
Jammerbugt -14.124 -1.317 -1.022 5.503 -10.960 10.960 0 
Læsø -2.510 -20 -165 63 -2.632 2.632 0 
Mariagerfjord  -23.996 -2.481 -1.803 9.362 -18.918 18.918 0 
Morsø -13.326 -431 -819 264 -14.312 14.312 0 
Rebild -16.181 -1.532 -1.207 6.754 -12.166 12.166 0 
Thisted -26.997 -2.227 -1.928 7.038 -24.114 24.114 0 
Vesthimmerland -16.975 -1.586 -1.225 3.861 -15.925 15.925 0 
Aalborg -284.997 -24.663 -18.561 161.270 -166.951 166.951 0 
Kommuner -470.741 -40.522 -32.657 214.631 -329.289 329.289 0 
Regionale busruter -225.880 -23.802 -15.822 109.423 -156.080 156.080 0 
Region Nordjylland -225.880 -23.802 -15.822 109.423 -156.080 156.080 0 
Subtotal -696.620 -64.324 -48.479 324.054 -485.369 485.369 0 
Midttrafik -11.258 0 0 0 -11.258 11.258 0 
Total -707.878 -64.324 -48.479 324.054 -496.627 496.627 0 
FV1 2018 -692.261 -59.234 -45.602 313.937 -483.160 488.732 5.572 
B 2018 -689.318 -64.151 -45.536 310.648 -488.357 488.357 0 
R 2017 -690.088 -55.026 -45.740 322.046 -468.808 481.457 12.649 
* Inkl. Finansielle poster jf. note B 6.0 
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Togtrafik 
Bilag T 1.0     
Passagerindtægter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Passagerindtægter  45.473 52.940 62.090 62.090 
Passagerindtægter Lokalbaner 27.668 27.940 27.940 27.940 
Regional togdrift 17.804 25.000 34.150 34.150 
DSB afgange i Vendsyssel 0 0 0 0 

Takstsamarbejde 0 0 0 0 
DSB 0 0 0 0 

Driftsindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 
 

Bilag T 3.1     

Operatørudgifter Lokalbaner  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Passagerafregning -27.668 -28.694 -28.694 -28.953 
Hirtshalsbanen -4.580 0 0 0 
Skagensbanen -11.447 0 0 0 
Fast vederlag -11.642 -28.694 -28.694 -28.953 
Tilskud Nordjyske Jernbaner: -30.957 -28.912 -28.912 -27.173 
Drift -11.061 0 0 0 
Infrastruktur -7.778 0 0 0 
GSM-R voice - Drift -10 0 0 0 
Bonus -500 0 0 0 
Operatørudgifter -11.608 -28.912 -28.912 -27.173 
Total -58.626 -57.607 -57.607 -56.125 

 

Bilag T 3.2     

Operatørudgifter Regional togdrift  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Operatørudgifter -39.215 -95.888 -95.888 -98.751 
Opstartsudgifter    -2.083 0 0 0 
Total -41.298 -95.888 -95.888 -98.751 

 

Bilag T 3.3     
Operatørudgifter DSB-afgange i Vendsyssel  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Operatørudgifter 0 0 0 -11.000 
Total 0 0 0 -11.000 
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Bilag T 4.0         

Øvrige driftsudgifter  
(1.000 kr.) 

Stationer 

Kundecenter * 

TogIT ** 

Billetteringsudstyr *** 

Lånefinansiering *** 

Billetudgifter **** 

Standsningsstedsudstyr m
v. 

Total 

Lokalbaner 0 -912 -395 -774 -348 -1.310 0 -3.739 
Regional Togdrift 0 -1.115 -606 -504 -226 -1.601 0 -4.053 
DSB-afgange i Vendsyssel 0 -5 -127 -162 -73 0 0 -367 
Total 0 -2.032 -1.128 -1.441 -647 -2.912 0 -8.159 
FV1 2018 0 -1.883 -1.024 -2.084 251 -2.978 0 -7.717 
B 2018 0 -1.450 -1.147 -2.009 -20 -2.807 0 -7.432 
R 2017 0 0 -344 -423 -157 -761 0 -1.685 
* Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter 
driftsindtægter. 
** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". 
*** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 
**** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. 

 

Bilag T 4.2     

Kundecenter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Øvrige udgifter 0 -1.450 -1.883 -2.032 
Total * 0 -1.450 -1.883 -2.032 
* Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler 

 

Bilag T 4.3     

TogIT  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Løn -44 -121 -117 -121 
Serviceaftaler, kommunikation mv. -299 -1.026 -906 -1.006 
I alt -344 -1.147 -1.024 -1.128 
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Bilag T 4.4     

Billetteringsudstyr  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Drift/vedligehold, nuværende udstyr -7 -22 -28 -83 
SMS og App billetsystem -24 -45 -41 -40 
Udfaktureret løn -119 -327 -321 -329 
Webshop 0 0 0 0 
Rejsekort Drift -273 -1.615 -1.695 -990 
Billetteringsudstyr -423 -2.009 -2.084 -1.441 

 

Bilag T 4.5     

Lånefinansiering  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Finansiering via optaget lån 0 638 627 0 
Afvikling af optaget lån -246 -658 -647 -647 
Renteindtægter Ansvarlige Lån 88 0 271 0 
Total -157 -20 251 -647 

 

Bilag T 4.6     

Billetudgifter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Transaktionsudgifter, Rejsekort -566 -2.132 -2.401 -2.394 
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter -82 -328 -375 -281 
Indkøb af rejsehjemler -112 -504 -562 -511 
Provision -27 50 9 -2 
Gebyrindtægter, Rejsekort 51 335 491 426 
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort 11 -68 0 0 
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller -36 -160 -140 -150 
Total -761 -2.807 -2.978 -2.912 
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Bilag T 5.0     

Finansiering Kapacitetsudgifter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Lokalbaner * -785 -771 -818 -927 
Regional Togdrift * -649 -1.043 -1.055 -1.137 
DSB afgange i Vendsyssel* 0 0 0 -233 
Total ** -1.434 -1.814 -1.873 -2.296 
* Fordeles efter antal køreplantimer 
** Inkl. Finansielle poster 

 

Bilag T 5.1      

Administration  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Lokaler -200 -102 -102 -122 
Personale -29 -75 -78 -93 
Løn -704 -836 -870 -1.030 
Intern IT -78 -298 -310 -375 
Kontorhold -12 -25 -17 -24 
Konsulent -219 -103 -107 -156 
Total -1.243 -1.439 -1.485 -1.799 

 

Bilag T 5.2      

Salgsudgifter  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Forsendelse -13 -32 -26 -30 
Markedsføring -83 -101 -102 -179 
Total -96 -133 -128 -209 
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Bilag T 5.3     

Samarbejdsaftaler  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Bus & Tog, Rejsedata -9 -26 -27 -34 
Bus & Tog, B&T Sekretariat 3 -10 -11 -11 
Bus & Tog, RK Kundecenter -6 -18 -18 -19 
Trafikselskaberne i Danmark -2 -4 -4 -5 
Ankenævn for Bus, Tog og Metro -1 -3 -3 -3 
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -19 -33 -44 -39 
TITSAM, Administrationsbidrag -6 -19 -20 -21 
Overførsel Flexlinje og Flextur 0 0 0 0 
Subtotal -42 -113 -126 -134 
X Bus * 0 0 0 0 
Total -42 -113 -126 -134 
* Finansieres af Region Nordjylland     

 

Bilag T 5.4     

Udviklingspulje  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner -52 -116 -121 -139 
Total -52 -116 -121 -139 

 

Bilag T 6.0      

Finansielle poster  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Finansielle udgifter -2 -13 -13 -15 
Finansielle indtægter 0 0 0 0 
Total -2 -13 -13 -15 
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Bilag T 7.0        

Finansiering ved tilskud/regulering  
(1.000 kr.) 

O
peratørudgifter 

Ø
vrige driftsudgifter 

Kapacitetsudgifter * 

Passagerindtæ
gter 

Resultat før tilskud fra ejere 

Tilskud a conto 

Resultat 

Lokalbaner -56.125 -3.739 -927 27.940 -32.851 32.851 0 
Regional Togdrift -98.751 -4.053 -1.137 34.150 -69.791 69.791 0 
DSB afgange i Vendsyssel -11.000 -367 -233 0 -11.600 11.600 0 
Total -165.877 -8.159 -2.296 62.090 -114.242 114.242 0 
FV1 2018 -153.495 -7.717 -1.873 62.090 -100.995 109.801 8.806 
B 2018 -153.495 -7.432 -1.814 52.940 -109.801 109.801 0 
R 2017 -99.924 -1.685 -1.434 45.473 -57.571 63.540 5.969 
* Inkl. Finansielle poster jf. note T 6.0 
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Flextrafik 
Bilag F 1.0  

 

  
Driftsindtægter, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 404 380 430 369 
Frederikshavn 616 648 581 558 
Hjørring 656 610 644 604 
Jammerbugt 375 349 364 337 
Læsø 23 26 14 20 
Mariagerfjord 387 367 320 374 
Morsø 198 200 190 178 
Rebild 201 214 163 195 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted 410 386 445 357 
Vesthimmerland 335 298 355 324 
Aalborg 2.694 2.587 2.799 2.414 
Ejere 6.297 6.066 6.305 5.730 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 6.297 6.066 6.305 5.730 

 

Bilag F 1.1  

 

  
Egenbetaling, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 274 257 294 369 
Frederikshavn 420 452 383 558 
Hjørring 450 405 429 604 
Jammerbugt 252 229 233 337 
Læsø 16 23 11 20 
Mariagerfjord 275 257 210 374 
Morsø 141 144 137 178 
Rebild 142 151 105 195 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted 285 260 322 357 
Vesthimmerland 239 203 255 324 
Aalborg 1.904 1.781 1.953 2.414 
Ejere 4.399 4.162 4.332 5.730 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 4.399 4.162 4.332 5.730 
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Bilag F 1.2  

 

  
Abonnement, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 130 124 136 0 
Frederikshavn 196 196 199 0 
Hjørring 205 205 216 0 
Jammerbugt 123 120 131 0 
Læsø 7 4 3 0 
Mariagerfjord 112 111 110 0 
Morsø 57 56 52 0 
Rebild 59 63 58 0 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted 125 126 123 0 
Vesthimmerland 96 96 100 0 
Aalborg 790 806 846 0 
Ejere 1.899 1.905 1.973 0 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 1.899 1.905 1.973 0 

 

Bilag F 2.0  

 

  
Kørselsbidrag, Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 2.135 1.964 2.309 2.287 
Frederikshavn 15.447 16.042 15.664 15.849 
Hjørring 17.294 17.254 17.083 17.300 
Jammerbugt 14.623 14.924 15.727 15.985 
Læsø 340 340 392 392 
Mariagerfjord 12.721 13.597 11.265 11.360 
Morsø 1.788 1.842 1.823 1.824 
Rebild 12.533 12.272 12.438 12.634 
Region Nordjylland 80.089 81.153 77.775 79.564 
Thisted 3.102 3.135 3.071 3.106 
Vesthimmerland 10.887 10.741 10.674 10.851 
Aalborg 72.017 70.030 76.994 78.304 
Ejere 242.975 243.293 245.215 249.456 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 54 0 0 0 
Movia 28 29 39 48 
Samarbejdspartnere 82 29 39 48 
Total 243.057 243.322 245.254 249.504 
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Bilag F 2.1  

 

  
Kørselsbidrag, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 1.120 1.031 1.170 1.122 
Frederikshavn 1.629 1.850 1.501 1.360 
Hjørring 1.897 1.810 1.823 1.690 
Jammerbugt 1.136 1.023 1.057 977 
Læsø 176 246 125 119 
Mariagerfjord 1.365 1.252 1.117 978 
Morsø 709 700 717 693 
Rebild 713 763 504 426 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted 1.354 1.248 1.488 1.487 
Vesthimmerland 932 825 1.024 979 
Aalborg 8.110 7.813 8.342 8.073 
Ejere 19.141 18.561 18.869 17.904 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 28 29 39 48 
Samarbejdspartnere 28 29 39 48 
Total 19.169 18.590 18.908 17.952 

 

Bilag F 2.2  

 

  
Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 1.015 933 1.139 1.165 
Frederikshavn 13.818 14.192 14.163 14.489 
Hjørring 15.397 15.444 15.259 15.610 
Jammerbugt 13.488 13.900 14.670 15.008 
Læsø 165 94 267 273 
Mariagerfjord 11.356 12.346 10.148 10.381 
Morsø 1.079 1.142 1.106 1.131 
Rebild 11.819 11.508 11.934 12.209 
Region Nordjylland 80.089 81.153 77.775 79.564 
Thisted 1.748 1.887 1.583 1.620 
Vesthimmerland 9.954 9.916 9.650 9.872 
Aalborg 63.906 62.217 68.652 70.231 
Ejere 223.834 224.733 226.346 231.552 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 54 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 54 0 0 0 
Total 223.888 224.733 226.346 231.552 
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Bilag F 3.0  

 

  
Administrationsbidrag, Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 501 507 605 825 
Frederikshavn 1.414 1.551 1.486 1.832 
Hjørring 2.264 2.381 2.312 2.788 
Jammerbugt 1.024 1.070 1.145 1.378 
Læsø 49 58 51 64 
Mariagerfjord 1.181 1.242 1.154 1.381 
Morsø 370 407 406 530 
Rebild 671 725 666 788 
Region Nordjylland 7.791 8.110 7.776 8.585 
Thisted 646 650 687 929 
Vesthimmerland 719 737 757 939 
Aalborg 5.949 6.262 6.382 8.178 
Ejere 22.580 23.701 23.426 28.219 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 22.580 23.701 23.426 28.219 

 

Bilag F 3.1  

 

  
Administrationsbidrag, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 344 365 422 623 
Frederikshavn 496 578 515 761 
Hjørring 587 599 634 937 
Jammerbugt 288 281 307 454 
Læsø 32 48 23 34 
Mariagerfjord 292 287 286 423 
Morsø 188 210 218 323 
Rebild 175 206 144 213 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted 402 387 458 676 
Vesthimmerland 224 209 278 411 
Aalborg 2.736 2.876 3.040 4.489 
Ejere 5.762 6.045 6.328 9.342 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 5.762 6.045 6.328 9.342 
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Bilag F 3.2  

 

  
Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev 157 141 183 202 
Frederikshavn 918 973 971 1.072 
Hjørring 1.677 1.783 1.677 1.852 
Jammerbugt 737 789 837 924 
Læsø 17 10 28 31 
Mariagerfjord 890 956 868 958 
Morsø 183 197 188 208 
Rebild 496 520 521 576 
Region Nordjylland 7.791 8.110 7.776 8.585 
Thisted 245 263 229 253 
Vesthimmerland 495 528 478 528 
Aalborg 3.212 3.386 3.342 3.689 
Ejere 16.818 17.656 17.098 18.877 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere 0 0 0 0 
Total 16.818 17.656 17.098 18.877 

 

Bilag F 4.0  

 

  
Operatørudgifter, Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev -2.410 -2.221 -2.603 -2.656 
Frederikshavn -15.875 -16.494 -16.046 -16.407 
Hjørring -17.753 -17.659 -17.512 -17.904 
Jammerbugt -14.883 -15.153 -15.960 -16.322 
Læsø -357 -363 -403 -412 
Mariagerfjord -13.003 -13.854 -11.475 -11.734 
Morsø -1.930 -1.986 -1.960 -2.002 
Rebild -12.681 -12.423 -12.543 -12.829 
Region Nordjylland -80.136 -81.153 -77.775 -79.564 
Thisted -3.388 -3.395 -3.393 -3.463 
Vesthimmerland -11.132 -10.943 -10.929 -11.175 
Aalborg -73.948 -71.811 -78.947 -80.718 
Ejere -247.495 -247.455 -249.547 -255.186 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik -78 0 0 0 
Movia -28 -29 -39 -48 
Samarbejdspartnere -106 -29 -39 -48 
Total -247.602 -247.484 -249.586 -255.234 
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Bilag F 4.1  

 

  
Operatørudgifter, Flexhandicap  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev -1.395 -1.288 -1.464 -1.491 
Frederikshavn -2.049 -2.302 -1.883 -1.918 
Hjørring -2.347 -2.215 -2.252 -2.294 
Jammerbugt -1.387 -1.253 -1.290 -1.314 
Læsø -192 -269 -136 -139 
Mariagerfjord -1.641 -1.508 -1.327 -1.353 
Morsø -850 -844 -855 -871 
Rebild -855 -914 -609 -621 
Region Nordjylland 0 0 0 0 
Thisted -1.639 -1.508 -1.809 -1.844 
Vesthimmerland -1.172 -1.028 -1.279 -1.303 
Aalborg -10.018 -9.594 -10.296 -10.487 
Ejere -23.543 -22.722 -23.200 -23.634 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik 0 0 0 0 
Movia -28 -29 -39 -48 
Samarbejdspartnere -28 -29 -39 -48 
Total -23.571 -22.751 -23.239 -23.682 

 

Bilag F 4.2  

 

  
Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Brønderslev -1.016 -933 -1.139 -1.165 
Frederikshavn -13.827 -14.192 -14.163 -14.489 
Hjørring -15.406 -15.444 -15.259 -15.610 
Jammerbugt -13.496 -13.900 -14.670 -15.008 
Læsø -165 -94 -267 -273 
Mariagerfjord -11.363 -12.346 -10.148 -10.381 
Morsø -1.080 -1.142 -1.106 -1.131 
Rebild -11.826 -11.508 -11.934 -12.209 
Region Nordjylland -80.136 -81.153 -77.775 -79.564 
Thisted -1.749 -1.887 -1.583 -1.620 
Vesthimmerland -9.960 -9.916 -9.650 -9.872 
Aalborg -63.930 -62.217 -68.652 -70.231 
Ejere -223.952 -224.733 -226.347 -231.552 
FlexDanmark 0 0 0 0 
Midttrafik -78 0 0 0 
Movia 0 0 0 0 
Samarbejdspartnere -78 0 0 0 
Total -224.030 -224.733 -226.347 -231.552 
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Bilag F 5.0      

Administration 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Lokaler -576 -612 -612 -612 
Personale -285 -242 -242 -296 
Løn -8.529 -9.348 -9.348 -10.150 
Intern IT -886 -908 -908 -997 
Kontorhold -76 -250 -200 -200 
Konsulenter -536 -743 -743 -743 
Total -10.887 -12.102 -12.052 -12.998 

 

Bilag F 5.1      

Salgsudgifter 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Markedsføring -68 -100 -100 -100 
Billetudgifter -39 -20 -15 -50 
Total -107 -120 -115 -150 

 

Bilag F 5.2      

Samarbejdsaftaler 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

FlexDanmark, Call center -10.298 -10.047 -10.444 -10.297 
FlexDanmark, Drift -4.576 -5.542 -5.592 -5.655 
FlexDanmark, Udvikling -1.387 -1.430 -1.430 -1.512 
FlexDanmark, NOP 0 0 0 -2.000 
FlexDanmark, SMS advisering -7 -20 -14 -20 
Overførsel Flexlinje og Flextur 3.767 3.705 3.986 4.439 
Total -12.500 -13.334 -13.494 -15.046 

 

Bilag F 6.0      

Finansielle poster  
(1.000 kr.) 

R 2017 

B 2018 

FV1 2018 

BF 2019 

Finansielle udgifter -11 -50 -25 -25 
Finansielle indtægter 0 0 0 0 
Total -11 -50 -25 -25 
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Bilag F 7.0          

Flexhandicap  
Finansiering ved tilskud  
(1.000 kr.) 

O
peratørudgifter 

Kapacitetsudgifter 

Abonnem
ent 

Egenbetaling 

Resultat før tilskud fra ejere 

Kørselsbidrag 

Adm
inistrationsbidrag 

Tilskud fra ejere 

Resultat * 

Brønderslev -1.491  -623  0  369  -1.745  1.122  623  1.745  0  
Frederikshavn -1.918  -761  0  558  -2.121  1.360  761  2.121  0  
Hjørring -2.294  -937  0  604  -2.626  1.690  937  2.626  0  
Jammerbugt -1.314  -454  0  337  -1.431  977  454  1.431  0  
Læsø -139  -34  0  20  -153  119  34  153  0  
Mariagerfjord -1.353  -423  0  374  -1.401  978  423  1.401  0  
Morsø -871  -323  0  178  -1.016  693  323  1.016  0  
Rebild -621  -213  0  195  -638  426  213  638  0  
Thisted -1.844  -676  0  357  -2.163  1.487  676  2.163  0  
Vesthimmerland -1.303  -411  0  324  -1.390  979  411  1.390  0  
Aalborg -10.487  -4.489  0  2.414  -12.562  8.073  4.489  12.562  0  
Total -23.634  -9.342  0  5.730  -27.246  17.904  9.342  27.246  0  

 

Bilag F 8.0          

Øvrig Flextrafik  
Finansiering ved tilskud  
(1.000 kr.) 

O
peratørudgifter 

Kapacitetsudgifter 

Abonnem
ent 

Egenbetaling 

Resultat før tilskud fra ejere 

Kørselsbidrag 

Adm
inistrationsbidrag 

Tilskud fra ejere 

Resultat * 

Brønderslev -1.165  -202  0  0  -1.367  1.165  202  1.367  0  
Frederikshavn -14.489  -1.072  0  0  -15.560  14.489  1.072  15.560  0  
Hjørring -15.610  -1.852  0  0  -17.462  15.610  1.852  17.462  0  
Jammerbugt -15.008  -924  0  0  -15.932  15.008  924  15.932  0  
Læsø -273  -31  0  0  -304  273  31  304  0  
Mariagerfjord -10.381  -958  0  0  -11.339  10.381  958  11.339  0  
Morsø -1.131  -208  0  0  -1.339  1.131  208  1.339  0  
Rebild -12.209  -576  0  0  -12.784  12.209  576  12.784  0  
Region Nordjylland -79.564  -8.585  0  0  -88.148  79.564  8.585  88.148  0  
Thisted -1.620  -253  0  0  -1.873  1.620  253  1.873  0  
Vesthimmerland -9.872  -528  0  0  -10.400  9.872  528  10.400  0  
Aalborg -70.231  -3.689  0  0  -73.920  70.231  3.689  73.920  0  
Total -231.552  -18.877  0  0  -250.429  231.552  18.877  250.429  0  
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Budgetoverslag 2020-2022 

Forudsætninger 

Bustrafik 

I budgetoverslagsårene er der indregnet en stigning i passagerindtægterne på 0,5 %, som er fordelt på Aalborg 
Kommune og Region Nordjylland. 

Togtrafik 

I budgetoverslagsårene er der ikke indregnet en stigning i passagerindtægterne i forbindelse med overtagelsen af 
den regionale togdrift pga. fortsat usikkerhed vedr. det endelige niveau for 2017 og dermed estimaterne for 
årene fremover. 

Flextrafik 

På Kapacitetsudgifterne i Flextrafik er der i budgetoverslagsårene indarbejdet en årlig stigning på 0,5 mio. kr. Det 
skyldes en forventning om, at FlexDanmarks supportaftale med PLANit stiger med 9,5 % pr. år i 
overslagsperioden.  
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NT, budgetoverslag 2020-2022 
NT  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -690.088 -689.318 -692.261 -707.878 -707.879 -707.878 -707.878 

Øvrige driftsudgifter -55.026 -64.151 -59.234 -64.324 -64.324 -64.324 -64.324 

Kapacitetsudgifter -45.740 -45.536 -45.602 -48.479 -48.479 -48.479 -48.479 

Udgifter i alt -790.854 -799.005 -797.097 -820.681 -820.682 -820.681 -820.681 

Passagerindtægter i alt 322.046 310.648 313.937 324.054 325.674 327.303 328.939 

Resultat før tilskud fra ejere -468.808 -488.357 -483.160 -496.627 -495.008 -493.378 -491.742 

Tilskud fra ejere 481.457 488.357 488.732 496.627 495.008 493.378 491.742 

Resultat 12.649 0 5.572 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -16.479 -14.641 -11.358 -13.307 -5.572 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 464.978 473.716 477.374 483.319 489.435 493.378 491.742 

To
gt

ra
fik

 

Operatørudgifter -99.924 -153.495 -153.495 -165.877 -165.877 -165.877 -165.877 

Øvrige driftsudgifter -1.685 -7.432 -7.717 -8.159 -8.159 -8.159 -8.159 

Kapacitetsudgifter -1.434 -1.814 -1.873 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 

Udgifter i alt -103.044 -162.741 -163.085 -176.332 -176.332 -176.332 -176.332 

Passagerindtægter i alt 45.473 52.940 62.090 62.090 62.940 62.940 62.940 

Resultat før tilskud fra ejere -57.571 -109.801 -100.995 -114.242 -113.392 -113.392 -113.392 

Tilskud fra ejere 63.540 109.801 109.801 114.242 113.392 113.392 113.392 

Resultat * 5.969 0 8.806 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 0 0 0 -5.969 -8.806 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 63.540 109.801 109.801 108.273 104.586 113.392 113.392 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -247.602 -247.484 -249.586 -255.234 -255.234 -255.234 -255.234 

Kapacitetsudgifter -23.505 -25.606 -25.686 -28.219 -28.718 -29.226 -29.744 

Udgifter i alt -271.107 -273.090 -275.272 -283.453 -283.952 -284.461 -284.978 

Passagerindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 5.730 5.730 5.730 

Resultat før tilskud fra ejere -264.810 -267.024 -268.967 -277.723 -278.222 -278.730 -279.248 

Tilskud fra ejere 265.638 267.024 268.680 277.723 278.222 278.730 279.248 

Resultat * 828 0 -287 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -477 -564 -564 -828 287 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 265.161 266.460 268.116 276.894 278.509 278.730 279.248 

To
ta

l 

Passagerindtægter 373.816 369.655 382.332 391.875 394.345 395.973 397.610 

Resultat før tilskud fra ejere -791.189 -865.182 -853.121 -888.591 -886.622 -885.501 -884.381 

Tilskud fra ejere 810.635 865.182 867.213 888.591 886.622 885.501 884.381 

Resultat 19.446 0 14.091 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -16.956 -15.205 -11.921 -20.104 -14.091 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 793.679 849.976 855.291 868.487 872.530 885.501 884.381 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Brønderslev Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -16.445 -16.294 -16.772 -17.454 -17.454 -17.454 -17.454 

Bustrafik -15.649 -15.389 -16.068 -16.746 -16.746 -16.746 -16.746 

Flexlinje, Flextur og Plustur -797 -905 -704 -709 -709 -709 -709 

Øvrige driftsudgifter -1.596 -1.568 -1.423 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 

Kapacitetsudgifter -1.168 -1.156 -1.135 -1.213 -1.213 -1.213 -1.213 

Udgifter i alt -19.209 -19.018 -19.330 -20.241 -20.241 -20.241 -20.241 

Passagerindtægter i alt 5.354 4.664 4.921 4.648 4.648 4.648 4.648 

Resultat før tilskud fra ejere -13.855 -14.354 -14.409 -15.593 -15.593 -15.593 -15.593 

Tilskud fra ejere 14.899 14.354 14.729 15.593 15.593 15.593 15.593 

Resultat * 1.044 0 320 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 395 465 465 -1.044 -320 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.295 14.819 15.194 14.549 15.273 15.593 15.593 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -2.410 -2.221 -2.603 -2.656 -2.656 -2.656 -2.656 

Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 

Flexhandicap -1.395 -1.288 -1.464 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491 

Flexlæge -1.016 -933 -1.139 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 

Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -590 -630 -744 -825 -839 -854 -869 

Udgifter i alt -3.000 -2.851 -3.347 -3.481 -3.495 -3.510 -3.525 

Passagerindtægter 404 380 430 369 369 369 369 

Resultat før tilskud fra ejere -2.596 -2.471 -2.918 -3.112 -3.126 -3.141 -3.156 

Tilskud fra ejere 2.636 2.471 2.914 3.112 3.126 3.141 3.156 

Resultat * 40 0 -4 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -14 -18 -18 -40 4 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.622 2.453 2.896 3.072 3.130 3.141 3.156 

To
ta

l 

Udgifter -22.209 -21.869 -22.678 -23.722 -23.737 -23.751 -23.767 

Passagerindtægter 5.758 5.044 5.351 5.017 5.017 5.017 5.017 

Resultat før tilskud fra ejere -16.451 -16.825 -17.326 -18.705 -18.720 -18.734 -18.750 

Tilskud fra ejere 17.536 16.825 17.643 18.705 18.720 18.734 18.750 

Resultat 1.085 0 317 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 381 447 447 -1.085 -317 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.917 17.273 18.091 17.620 18.403 18.734 18.750 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Frederikshavn Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -21.898 -22.412 -22.255 -22.713 -22.713 -22.713 -22.713 

Bustrafik -20.681 -21.017 -20.885 -21.318 -21.318 -21.318 -21.318 

Flexlinje, Flextur og Plustur -1.217 -1.395 -1.370 -1.395 -1.395 -1.395 -1.395 

Øvrige driftsudgifter -2.105 -2.184 -1.937 -2.127 -2.127 -2.127 -2.127 

Kapacitetsudgifter -1.928 -1.989 -1.929 -2.068 -2.068 -2.068 -2.068 

Udgifter i alt -25.932 -26.584 -26.121 -26.908 -26.908 -26.908 -26.908 

Passagerindtægter i alt 6.926 6.525 6.507 6.289 6.289 6.289 6.289 

Resultat før tilskud fra ejere -19.006 -20.060 -19.614 -20.619 -20.619 -20.619 -20.619 

Tilskud fra ejere 18.051 20.060 20.060 20.619 20.619 20.619 20.619 

Resultat * -955 0 446 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -136 149 149 955 -446 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.915 20.209 20.209 21.574 20.173 20.619 20.619 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -15.875 -16.494 -16.046 -16.407 -16.407 -16.407 -16.407 

Flexaktivitet -2.650 -2.592 -2.723 -2.786 -2.786 -2.786 -2.786 

Flexhandicap -2.049 -2.302 -1.883 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 

Flexlæge -3.183 -3.280 -3.409 -3.487 -3.487 -3.487 -3.487 

Flexskole -7.938 -8.242 -7.991 -8.175 -8.175 -8.175 -8.175 

Flexskole - Bus -56 -79 -40 -41 -41 -41 -41 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -1.515 -1.747 -1.665 -1.832 -1.865 -1.898 -1.932 

Udgifter i alt -17.390 -18.241 -17.712 -18.239 -18.271 -18.304 -18.338 

Passagerindtægter 616 648 581 558 558 558 558 

Resultat før tilskud fra ejere -16.774 -17.593 -17.130 -17.681 -17.714 -17.747 -17.780 

Tilskud fra ejere 16.861 17.593 17.150 17.681 17.714 17.747 17.780 

Resultat * 87 0 19 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -37 -44 -44 -87 -19 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.824 17.549 17.106 17.594 17.694 17.747 17.780 

To
ta

l 

Udgifter -43.322 -44.825 -43.832 -45.147 -45.179 -45.212 -45.246 

Passagerindtægter 7.541 7.173 7.088 6.847 6.847 6.847 6.847 

Resultat før tilskud fra ejere -35.780 -37.652 -36.744 -38.300 -38.332 -38.365 -38.399 

Tilskud fra ejere 34.912 37.652 37.209 38.300 38.332 38.365 38.399 

Resultat -869 0 465 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -173 106 106 869 -465 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 34.739 37.758 37.315 39.168 37.867 38.365 38.399 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Hjørring Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Hjørring Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -30.953 -30.407 -30.791 -31.467 -31.467 -31.467 -31.467 

Bustrafik -28.945 -28.349 -28.584 -29.237 -29.237 -29.237 -29.237 

Flexlinje, Flextur og Plustur -2.008 -2.058 -2.207 -2.230 -2.230 -2.230 -2.230 

Øvrige driftsudgifter -2.383 -2.536 -2.343 -2.564 -2.564 -2.564 -2.564 

Kapacitetsudgifter -2.414 -2.405 -2.467 -2.645 -2.645 -2.645 -2.645 

Udgifter i alt -35.750 -35.348 -35.601 -36.676 -36.676 -36.676 -36.676 

Passagerindtægter i alt 9.794 9.111 9.699 9.578 9.578 9.578 9.578 

Resultat før tilskud fra ejere -25.957 -26.237 -25.902 -27.099 -27.099 -27.099 -27.099 

Tilskud fra ejere 25.357 26.237 26.237 27.099 27.099 27.099 27.099 

Resultat * -600 0 335 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -323 -1.717 -1.118 0 -335 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.035 24.520 25.119 27.099 26.763 27.099 27.099 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -17.753 -17.659 -17.512 -17.904 -17.904 -17.904 -17.904 

Flexaktivitet -5.347 -5.184 -5.485 -5.611 -5.611 -5.611 -5.611 

Flexhandicap -2.347 -2.215 -2.252 -2.294 -2.294 -2.294 -2.294 

Flexlæge -2.994 -3.329 -2.489 -2.547 -2.547 -2.547 -2.547 

Flexskole -7.062 -6.927 -7.285 -7.452 -7.452 -7.452 -7.452 

Flexskole - Bus -3 -4 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -2.360 -2.586 -2.538 -2.788 -2.838 -2.888 -2.939 

Udgifter i alt -20.112 -20.245 -20.049 -20.693 -20.742 -20.792 -20.844 

Passagerindtægter 656 610 644 604 604 604 604 

Resultat før tilskud fra ejere -19.457 -19.635 -19.405 -20.088 -20.138 -20.188 -20.239 

Tilskud fra ejere 19.558 19.635 19.394 20.088 20.138 20.188 20.239 

Resultat * 101 0 -11 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -48 -67 -67 -101 11 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.510 19.568 19.328 19.987 20.148 20.188 20.239 

To
ta

l 

Udgifter -55.863 -55.593 -55.650 -57.369 -57.418 -57.469 -57.520 

Passagerindtægter 10.449 9.721 10.343 10.182 10.182 10.182 10.182 

Resultat før tilskud fra ejere -45.414 -45.872 -45.307 -47.187 -47.236 -47.287 -47.338 

Tilskud fra ejere 44.915 45.872 45.631 47.187 47.236 47.287 47.338 

Resultat -498 0 325 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -370 -1.784 -1.184 -101 -325 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 44.545 44.088 44.447 47.086 46.912 47.287 47.338 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Jammerbugt Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -13.579 -13.971 -13.787 -14.124 -14.124 -14.124 -14.124 

Bustrafik -12.426 -12.852 -12.597 -12.921 -12.921 -12.921 -12.921 

Flexlinje, Flextur og Plustur -1.153 -1.119 -1.190 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203 

Øvrige driftsudgifter -1.215 -1.364 -1.237 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 

Kapacitetsudgifter -952 -980 -954 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 

Udgifter i alt -15.746 -16.315 -15.978 -16.463 -16.463 -16.463 -16.463 

Passagerindtægter i alt 5.755 5.715 5.720 5.503 5.503 5.503 5.503 

Resultat før tilskud fra ejere -9.991 -10.600 -10.259 -10.960 -10.960 -10.960 -10.960 

Tilskud fra ejere 10.230 10.600 10.600 10.960 10.960 10.960 10.960 

Resultat * 240 0 341 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -623 -179 -179 -240 -341 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 9.608 10.421 10.421 10.721 10.619 10.960 10.960 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -14.883 -15.153 -15.960 -16.322 -16.322 -16.322 -16.322 

Flexaktivitet -1.853 -1.762 -1.967 -2.012 -2.012 -2.012 -2.012 

Flexhandicap -1.387 -1.253 -1.290 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314 

Flexlæge -3.950 -4.306 -4.341 -4.441 -4.441 -4.441 -4.441 

Flexskole -7.512 -7.813 -8.013 -8.197 -8.197 -8.197 -8.197 

Flexskole - Bus -181 -20 -350 -358 -358 -358 -358 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -1.075 -1.190 -1.255 -1.378 -1.403 -1.428 -1.453 

Udgifter i alt -15.958 -16.343 -17.215 -17.700 -17.725 -17.749 -17.775 

Passagerindtægter 375 349 364 337 337 337 337 

Resultat før tilskud fra ejere -15.583 -15.994 -16.851 -17.363 -17.388 -17.413 -17.438 

Tilskud fra ejere 15.648 15.994 16.872 17.363 17.388 17.413 17.438 

Resultat * 65 0 21 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -24 -28 -28 -65 -21 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.623 15.966 16.844 17.299 17.367 17.413 17.438 

To
ta

l 

Udgifter -31.703 -32.658 -33.193 -34.163 -34.188 -34.213 -34.238 

Passagerindtægter 6.130 6.064 6.084 5.840 5.840 5.840 5.840 

Resultat før tilskud fra ejere -25.574 -26.593 -27.110 -28.324 -28.348 -28.373 -28.398 

Tilskud fra ejere 25.878 26.593 27.472 28.324 28.348 28.373 28.398 

Resultat 304 0 362 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -647 -207 -207 -304 -362 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.231 26.387 27.265 28.019 27.986 28.373 28.398 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Læsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Læsø Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -2.369 -2.348 -2.468 -2.510 -2.510 -2.510 -2.510 

Bustrafik -2.209 -2.250 -2.283 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 

Flexlinje, Flextur og Plustur -160 -98 -185 -188 -188 -188 -188 

Øvrige driftsudgifter -53 -22 -50 -20 -20 -20 -20 

Kapacitetsudgifter -141 -122 -154 -165 -165 -165 -165 

Udgifter i alt -2.563 -2.493 -2.672 -2.695 -2.695 -2.695 -2.695 

Passagerindtægter i alt 60 36 63 63 63 63 63 

Resultat før tilskud fra ejere -2.503 -2.457 -2.609 -2.632 -2.632 -2.632 -2.632 

Tilskud fra ejere 2.618 2.457 2.457 2.632 2.632 2.632 2.632 

Resultat * 115 0 -152 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -278 57 57 -115 152 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.340 2.514 2.514 2.517 2.784 2.632 2.632 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -357 -363 -403 -412 -412 -412 -412 

Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 

Flexhandicap -192 -269 -136 -139 -139 -139 -139 

Flexlæge -165 -94 -267 -273 -273 -273 -273 

Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -57 -61 -58 -64 -65 -67 -68 

Udgifter i alt -414 -424 -462 -477 -478 -479 -480 

Passagerindtægter 23 26 14 20 20 20 20 

Resultat før tilskud fra ejere -391 -398 -448 -457 -458 -459 -460 

Tilskud fra ejere 389 398 443 457 458 459 460 

Resultat * -2 0 -5 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -1 -2 -2 2 5 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 388 396 441 458 463 459 460 

To
ta

l 

Udgifter -2.977 -2.917 -3.133 -3.172 -3.173 -3.174 -3.175 

Passagerindtægter 83 63 77 83 83 83 83 

Resultat før tilskud fra ejere -2.894 -2.854 -3.057 -3.088 -3.090 -3.091 -3.092 

Tilskud fra ejere 3.007 2.854 2.899 3.088 3.090 3.091 3.092 

Resultat 113 0 -157 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -279 55 55 -113 157 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.728 2.910 2.955 2.975 3.247 3.091 3.092 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Mariagerfjord Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -24.585 -24.611 -23.515 -23.996 -23.996 -23.996 -23.996 

Bustrafik -22.964 -23.519 -21.908 -22.364 -22.364 -22.364 -22.364 

Flexlinje, Flextur og Plustur -1.621 -1.092 -1.607 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 

Øvrige driftsudgifter -2.332 -2.435 -2.301 -2.481 -2.481 -2.481 -2.481 

Kapacitetsudgifter -1.697 -1.570 -1.687 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 

Udgifter i alt -28.614 -28.616 -27.502 -28.280 -28.280 -28.280 -28.280 

Passagerindtægter i alt 9.060 8.479 9.035 9.362 9.362 9.362 9.362 

Resultat før tilskud fra ejere -19.554 -20.137 -18.467 -18.918 -18.918 -18.918 -18.918 

Tilskud fra ejere 21.324 20.137 20.137 18.918 18.918 18.918 18.918 

Resultat * 1.770 0 1.670 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 968 -230 -230 -1.770 -1.670 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.292 19.907 19.907 17.148 17.248 18.918 18.918 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -13.003 -13.854 -11.475 -11.734 -11.734 -11.734 -11.734 

Flexaktivitet -2.015 -2.225 -1.867 -1.910 -1.910 -1.910 -1.910 

Flexhandicap -1.641 -1.508 -1.327 -1.353 -1.353 -1.353 -1.353 

Flexlæge -543 -441 -470 -481 -481 -481 -481 

Flexskole -8.805 -9.679 -7.811 -7.990 -7.990 -7.990 -7.990 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -1.227 -1.353 -1.258 -1.381 -1.405 -1.430 -1.456 

Udgifter i alt -14.230 -15.207 -12.732 -13.115 -13.139 -13.164 -13.190 

Passagerindtægter 387 367 320 374 374 374 374 

Resultat før tilskud fra ejere -13.843 -14.839 -12.412 -12.740 -12.765 -12.790 -12.815 

Tilskud fra ejere 13.903 14.839 12.419 12.740 12.765 12.790 12.815 

Resultat * 59 0 7 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -32 15 15 -59 -7 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.870 14.855 12.434 12.681 12.758 12.790 12.815 

To
ta

l 

Udgifter -42.845 -43.823 -40.234 -41.395 -41.420 -41.445 -41.470 

Passagerindtægter 9.447 8.847 9.355 9.737 9.737 9.737 9.737 

Resultat før tilskud fra ejere -33.398 -34.976 -30.879 -31.659 -31.683 -31.708 -31.733 

Tilskud fra ejere 35.227 34.976 32.556 31.659 31.683 31.708 31.733 

Resultat 1.829 0 1.677 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 936 -215 -215 -1.829 -1.677 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 36.163 34.762 32.341 29.829 30.006 31.708 31.733 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Morsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Morsø Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -14.112 -14.413 -13.491 -13.326 -13.326 -13.326 -13.326 

Bustrafik -13.406 -13.508 -12.639 -12.438 -12.438 -12.438 -12.438 

Flexlinje, Flextur og Plustur -706 -905 -853 -887 -887 -887 -887 

Øvrige driftsudgifter -303 -427 -382 -431 -431 -431 -431 

Kapacitetsudgifter -748 -822 -763 -819 -819 -819 -819 

Udgifter i alt -15.163 -15.662 -14.637 -14.576 -14.576 -14.576 -14.576 

Passagerindtægter i alt 278 375 258 264 264 264 264 

Resultat før tilskud fra ejere -14.885 -15.287 -14.378 -14.312 -14.312 -14.312 -14.312 

Tilskud fra ejere 14.866 15.287 15.287 14.312 14.312 14.312 14.312 

Resultat * -20 0 909 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 88 763 763 20 -909 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.953 16.050 16.050 14.332 13.404 14.312 14.312 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -1.930 -1.986 -1.960 -2.002 -2.002 -2.002 -2.002 

Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 

Flexhandicap -850 -844 -855 -871 -871 -871 -871 

Flexlæge -1.028 -1.083 -1.078 -1.103 -1.103 -1.103 -1.103 

Flexskole -52 -59 -27 -28 -28 -28 -28 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -415 -463 -480 -530 -539 -549 -559 

Udgifter i alt -2.345 -2.450 -2.440 -2.532 -2.542 -2.551 -2.561 

Passagerindtægter 198 200 190 178 178 178 178 

Resultat før tilskud fra ejere -2.147 -2.249 -2.251 -2.355 -2.364 -2.373 -2.383 

Tilskud fra ejere 2.158 2.249 2.229 2.355 2.364 2.373 2.383 

Resultat * 11 0 -21 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -8 -10 -10 -11 21 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.151 2.240 2.220 2.343 2.385 2.373 2.383 

To
ta

l 

Udgifter -17.508 -18.112 -17.077 -17.108 -17.118 -17.127 -17.137 

Passagerindtægter 475 576 448 442 442 442 442 

Resultat før tilskud fra ejere -17.032 -17.536 -16.629 -16.667 -16.676 -16.686 -16.695 

Tilskud fra ejere 17.024 17.536 17.516 16.667 16.676 16.686 16.695 

Resultat -9 0 887 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 80 753 753 9 -887 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.104 18.289 18.269 16.675 15.789 16.686 16.695 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Rebild Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Rebild Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -15.594 -15.410 -15.853 -16.181 -16.181 -16.181 -16.181 

Bustrafik -14.570 -14.528 -14.680 -14.995 -14.995 -14.995 -14.995 

Flexlinje, Flextur og Plustur -1.024 -882 -1.172 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 

Øvrige driftsudgifter -1.646 -1.624 -1.415 -1.532 -1.532 -1.532 -1.532 

Kapacitetsudgifter -1.092 -1.051 -1.129 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 

Udgifter i alt -18.332 -18.085 -18.398 -18.920 -18.920 -18.920 -18.920 

Passagerindtægter i alt 6.550 6.251 6.554 6.754 6.754 6.754 6.754 

Resultat før tilskud fra ejere -11.782 -11.835 -11.844 -12.166 -12.166 -12.166 -12.166 

Tilskud fra ejere 12.187 11.835 11.835 12.166 12.166 12.166 12.166 

Resultat * 405 0 -9 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 117 -280 -280 -405 9 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 12.304 11.554 11.554 11.761 12.175 12.166 12.166 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -12.681 -12.423 -12.543 -12.829 -12.829 -12.829 -12.829 

Flexaktivitet -1.762 -1.740 -1.529 -1.564 -1.564 -1.564 -1.564 

Flexhandicap -855 -914 -609 -621 -621 -621 -621 

Flexlæge -1.228 -1.253 -1.438 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 

Flexskole -8.837 -8.516 -8.967 -9.174 -9.174 -9.174 -9.174 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -699 -788 -718 -788 -802 -817 -831 

Udgifter i alt -13.381 -13.211 -13.262 -13.618 -13.632 -13.646 -13.660 

Passagerindtægter 201 214 163 195 195 195 195 

Resultat før tilskud fra ejere -13.180 -12.997 -13.098 -13.423 -13.437 -13.451 -13.465 

Tilskud fra ejere 13.204 12.997 13.104 13.423 13.437 13.451 13.465 

Resultat * 24 0 5 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -8 -14 -14 -24 -5 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.195 12.983 13.090 13.399 13.431 13.451 13.465 

To
ta

l 

Udgifter -31.713 -31.296 -31.660 -32.538 -32.552 -32.566 -32.580 

Passagerindtægter 6.751 6.464 6.717 6.950 6.950 6.950 6.950 

Resultat før tilskud fra ejere -24.961 -24.832 -24.942 -25.588 -25.602 -25.616 -25.631 

Tilskud fra ejere 25.390 24.832 24.938 25.588 25.602 25.616 25.631 

Resultat 429 0 -4 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 109 -295 -295 -429 4 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.499 24.537 24.644 25.159 25.606 25.616 25.631 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Region Nordjylland, budgetoverslag 2020-2022 
Region Nordjylland  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -217.507 -219.711 -219.968 -225.880 -225.881 -225.880 -225.880 

Øvrige driftsudgifter -21.990 -23.568 -21.744 -23.802 -23.802 -23.802 -23.802 

Kapacitetsudgifter -15.017 -15.001 -14.936 -15.822 -15.822 -15.822 -15.822 

Udgifter i alt -254.514 -258.280 -256.648 -265.504 -265.505 -265.504 -265.504 

Passagerindtægter i alt 110.915 106.273 104.894 109.423 110.123 110.825 111.531 

Resultat før tilskud fra ejere -143.599 -152.007 -151.754 -156.080 -155.382 -154.679 -153.973 

Tilskud fra ejere 158.201 152.007 152.007 156.080 155.382 154.679 153.973 

Resultat * 14.602 0 253 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -2.799 -4.197 -1.572 -14.602 -253 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 155.402 147.809 150.434 141.478 155.130 154.679 153.973 

To
gt

ra
fik

 

Operatørudgifter -99.924 -153.495 -153.495 -165.877 -165.877 -165.877 -165.877 

Øvrige driftsudgifter -1.685 -7.432 -7.717 -8.159 -8.159 -8.159 -8.159 

Kapacitetsudgifter -1.434 -1.814 -1.873 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 

Udgifter i alt -103.044 -162.741 -163.085 -176.332 -176.332 -176.332 -176.332 

Passagerindtægter i alt 45.473 52.940 62.090 62.090 62.940 62.940 62.940 

Resultat før tilskud fra ejere -57.571 -109.801 -100.995 -114.242 -113.392 -113.392 -113.392 

Tilskud fra ejere 63.540 109.801 109.801 114.242 113.392 113.392 113.392 

Resultat * 5.969 0 8.806 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** 0 0 0 -5.969 -8.806 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 63.540 109.801 109.801 108.273 104.586 113.392 113.392 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -80.136 -81.153 -77.775 -79.564 -79.564 -79.564 -79.564 

Kapacitetsudgifter -7.481 -8.110 -7.864 -8.585 -8.737 -8.891 -9.049 

Udgifter i alt -87.617 -89.263 -85.639 -88.148 -88.300 -88.455 -88.612 

Passagerindtægter 0 0 0 0 0 0 0 

Resultat før tilskud fra ejere -87.617 -89.263 -85.639 -88.148 -88.300 -88.455 -88.612 

Tilskud fra ejere 87.880 89.263 85.551 88.148 88.300 88.455 88.612 

Resultat * 263 0 -88 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -172 -197 -197 -263 88 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 87.708 89.066 85.353 87.885 88.388 88.455 88.612 

To
ta

l 

Udgifter -445.174 -510.285 -505.372 -529.984 -530.137 -530.291 -530.448 

Passagerindtægter 156.387 159.213 166.984 171.514 173.063 173.765 174.471 

Resultat før tilskud fra ejere -288.787 -351.071 -338.388 -358.470 -357.074 -356.525 -355.977 

Tilskud fra ejere 309.621 351.071 347.358 358.470 357.074 356.525 355.977 

Resultat 20.834 0 8.971 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -2.971 -4.395 -1.770 -20.834 -8.971 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 306.650 346.677 345.589 337.636 348.104 356.525 355.977 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Thisted Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Thisted Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -25.918 -26.180 -26.440 -26.997 -26.997 -26.997 -26.997 

Bustrafik -24.999 -25.338 -25.224 -25.758 -25.758 -25.758 -25.758 

Flexlinje, Flextur og Plustur -919 -842 -1.216 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 

Øvrige driftsudgifter -2.273 -2.292 -2.090 -2.227 -2.227 -2.227 -2.227 

Kapacitetsudgifter -1.743 -1.737 -1.809 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 

Udgifter i alt -29.933 -30.209 -30.339 -31.152 -31.152 -31.152 -31.152 

Passagerindtægter i alt 7.347 7.647 6.996 7.038 7.038 7.038 7.038 

Resultat før tilskud fra ejere -22.586 -22.562 -23.343 -24.114 -24.114 -24.114 -24.114 

Tilskud fra ejere 21.490 22.562 22.562 24.114 24.114 24.114 24.114 

Resultat * -1.096 0 -781 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -1.064 -513 -513 1.096 781 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 20.427 22.049 22.049 25.209 24.894 24.114 24.114 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -3.388 -3.395 -3.393 -3.463 -3.463 -3.463 -3.463 

Flexaktivitet -99 -103 -81 -82 -82 -82 -82 

Flexhandicap -1.639 -1.508 -1.809 -1.844 -1.844 -1.844 -1.844 

Flexlæge -1.650 -1.784 -1.503 -1.537 -1.537 -1.537 -1.537 

Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -748 -776 -840 -929 -946 -963 -980 

Udgifter i alt -4.135 -4.171 -4.232 -4.393 -4.409 -4.426 -4.443 

Passagerindtægter 410 386 445 357 357 357 357 

Resultat før tilskud fra ejere -3.726 -3.785 -3.788 -4.036 -4.052 -4.069 -4.086 

Tilskud fra ejere 3.748 3.785 3.758 4.036 4.052 4.069 4.086 

Resultat * 23 0 -29 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -17 -24 -24 -23 29 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.731 3.761 3.735 4.013 4.082 4.069 4.086 

To
ta

l 

Udgifter -34.069 -34.380 -34.571 -35.545 -35.561 -35.578 -35.595 

Passagerindtægter 7.757 8.033 7.440 7.395 7.395 7.395 7.395 

Resultat før tilskud fra ejere -26.312 -26.347 -27.131 -28.149 -28.166 -28.183 -28.200 

Tilskud fra ejere 25.239 26.347 26.321 28.149 28.166 28.183 28.200 

Resultat -1.073 0 -810 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -1.081 -537 -537 1.073 810 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.158 25.811 25.784 29.223 28.976 28.183 28.200 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Vesthimmerlands Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -16.206 -16.041 -16.630 -16.975 -16.975 -16.975 -16.975 

Bustrafik -14.964 -15.276 -15.436 -15.757 -15.757 -15.757 -15.757 

Flexlinje, Flextur og Plustur -1.242 -765 -1.193 -1.219 -1.219 -1.219 -1.219 

Øvrige driftsudgifter -1.656 -1.527 -1.417 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586 

Kapacitetsudgifter -1.141 -1.040 -1.147 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 

Udgifter i alt -19.003 -18.607 -19.193 -19.786 -19.786 -19.786 -19.786 

Passagerindtægter i alt 4.782 4.270 4.079 3.861 3.861 3.861 3.861 

Resultat før tilskud fra ejere -14.221 -14.337 -15.115 -15.925 -15.925 -15.925 -15.925 

Tilskud fra ejere 14.137 14.337 14.337 15.925 15.925 15.925 15.925 

Resultat * -84 0 -778 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -184 -68 16 0 778 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.953 14.269 14.353 15.925 16.703 15.925 15.925 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -11.132 -10.943 -10.929 -11.175 -11.175 -11.175 -11.175 

Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 

Flexhandicap -1.172 -1.028 -1.279 -1.303 -1.303 -1.303 -1.303 

Flexlæge -1.539 -1.705 -1.180 -1.207 -1.207 -1.207 -1.207 

Flexskole -8.421 -8.210 -8.470 -8.665 -8.665 -8.665 -8.665 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -762 -833 -853 -939 -956 -973 -990 

Udgifter i alt -11.894 -11.776 -11.782 -12.114 -12.130 -12.147 -12.164 

Passagerindtægter 335 298 355 324 324 324 324 

Resultat før tilskud fra ejere -11.559 -11.478 -11.427 -11.790 -11.806 -11.823 -11.840 

Tilskud fra ejere 11.606 11.478 11.431 11.790 11.806 11.823 11.840 

Resultat * 47 0 4 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -20 -22 -22 -47 -4 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.586 11.456 11.409 11.742 11.803 11.823 11.840 

To
ta

l 

Udgifter -30.897 -30.383 -30.975 -31.900 -31.917 -31.934 -31.951 

Passagerindtægter 5.117 4.569 4.434 4.185 4.185 4.185 4.185 

Resultat før tilskud fra ejere -25.779 -25.815 -26.542 -27.715 -27.732 -27.749 -27.766 

Tilskud fra ejere 25.743 25.815 25.767 27.715 27.732 27.749 27.766 

Resultat -37 0 -774 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -204 -90 -6 -47 774 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.539 25.725 25.761 27.668 28.506 27.749 27.766 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Aalborg Kommune, budgetoverslag 2020-2022 
Aalborg Kommune  

(1.000 kr.) 
R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 

Bu
st

ra
fik

 

Operatørudgifter -280.150 -276.299 -279.254 -284.997 -284.997 -284.997 -284.997 

Bustrafik -274.932 -274.482 -277.314 -283.036 -283.036 -283.036 -283.036 

Flexlinje, Flextur og Plustur -5.219 -1.817 -1.939 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 

Øvrige driftsudgifter -17.473 -24.603 -22.895 -24.663 -24.663 -24.663 -24.663 

Kapacitetsudgifter -17.700 -17.664 -17.491 -18.561 -18.561 -18.561 -18.561 

Udgifter i alt -315.323 -318.566 -319.639 -328.221 -328.221 -328.221 -328.221 

Passagerindtægter i alt 155.226 151.301 155.212 161.270 162.191 163.117 164.047 

Resultat før tilskud fra ejere -160.097 -167.265 -164.427 -166.951 -166.030 -165.104 -164.174 

Tilskud fra ejere 157.299 167.265 167.265 166.951 166.030 165.104 164.174 

Resultat * -2.798 0 2.838 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -12.642 -8.890 -8.890 2.798 -2.838 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 144.658 158.375 158.375 169.749 163.192 165.104 164.174 

Fl
ex

tr
af

ik
 

Operatørudgifter -73.948 -71.811 -78.947 -80.718 -80.718 -80.718 -80.718 

Flexaktivitet -17.077 -15.886 -19.247 -19.690 -19.690 -19.690 -19.690 

Flexhandicap -10.018 -9.594 -10.296 -10.487 -10.487 -10.487 -10.487 

Flexlæge -9.388 -9.604 -9.936 -10.165 -10.165 -10.165 -10.165 

Flexskole -37.465 -36.726 -39.469 -40.376 -40.376 -40.376 -40.376 

Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 

Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 

Kapacitetsudgifter -6.578 -7.068 -7.413 -8.178 -8.323 -8.470 -8.620 

Udgifter i alt -80.525 -78.879 -86.360 -88.896 -89.041 -89.188 -89.338 

Passagerindtægter 2.694 2.587 2.799 2.414 2.414 2.414 2.414 

Resultat før tilskud fra ejere -77.831 -76.292 -83.561 -86.482 -86.627 -86.774 -86.924 

Tilskud fra ejere 77.965 76.292 83.376 86.482 86.627 86.774 86.924 

Resultat * 134 0 -185 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -95 -165 -165 -134 185 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 77.870 76.128 83.212 86.348 86.812 86.774 86.924 

To
ta

l 

Udgifter -395.848 -397.446 -406.000 -417.117 -417.262 -417.409 -417.559 

Passagerindtægter 157.920 153.888 158.011 163.684 164.605 165.531 166.461 

Resultat før tilskud fra ejere -237.928 -243.557 -247.989 -253.433 -252.657 -251.878 -251.098 

Tilskud fra ejere 235.264 243.557 250.641 253.433 252.657 251.878 251.098 

Resultat -2.664 0 2.652 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år ** -12.737 -9.055 -9.055 2.664 -2.652 0 0 

Tilskud fra ejere inkl. regulering 222.528 234.502 241.586 256.097 250.004 251.878 251.098 
* Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 
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Læsevejledning

Mobilitetsplan 2017-20 består af to dele. Første del 
er en indledende beskrivelse af baggrund, indhold, 
økonomi	og	realiseringsplan	for	mobilitetsplanes	akti-
viteter. Anden del er en mere dybdegående beskrivel-
se	af	planens	aktiviteter.
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Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesformand, NT

NT’s Mobilitetsplan 2017-20 er den første store plan 
for Nordjylland, der tager sit afsæt i et nyt tankesæt, 
som vi introducerede i forbindelse med NT’s nye 
forretningsplan i 2016. Nøgleordet er mobilitet. Som 
trafikselskab	er	vi	med	til	at	sikre,	at	borgerne	er	
mobile, når de skal på arbejde, i skole eller på fami-
liebesøg.	Mobilitet	er	vigtig	for,	at	vi,	som	borgere	og	
samfund,	kan	fungere,	skabe	vækst	og	være	attraktive.	
Med	accepten	af	forretningsplanen,	er	dette	tankesæt	
blevet	retningsgivende	for	NT	i	fremtiden.	

NT’s	fornemste	opgave	er	at	sikre,	at	den	kollektive	
trafik	(bus,	tog	og	flextrafik)	bidrager	til	at	skabe	god	
mobilitet. 75% af regionens borgere bruger NT mindst 
1 gang årligt, og vi vil være noget for hver eneste 
borger.	Det	er	håbet,	at	der	i	fremtiden	ikke	kun	vil	
være ét NT, men 600.000 mobilister. 

Med vores nye forretningsplan åbner vi op for samar-
bejde	med	private	firmaer,	der	tilbyder	gode	mobili-
tetsformer,	bl.a.	samkørsel,	taxi	og	dele-biler.	Vi	tror	
på, at vores nye tankesæt giver nye muligheder for helt 
nye	produkter	og	projekter,	til	gavn	for	mobiliteten	i	
byen og på landet.    

Normalt	laver	et	trafikselskab	en	4-årige	trafikplan.	
Denne gang har vi valgt at sende et signal om, at vi 
tænker bredere, og derfor sender vi nu NT’s første 
Mobilitetsplan i høring. 

I	NT	har	vi	tradition	for	at	involvere	og	inddrage	poli-
tikere,	embedsmænd,	og	øvrige	interessenter,	når	vi	
laver vidt og langtrakte planer. Denne gang er ingen 
undtagelse. Forud for denne høringsudgave af NT’s 
Mobilitetsplan 2017-20 ligger der et stort antal dialog-
møder, hvor vi har fået input og testet ideérne af. 

Planen	er	spækket	med	aktiviteter,	der	tilsammen	kan	
give	mobiliteten	et	stort	skub	og	dermed	understøtte	
vækst, bosætning, trivsel og miljø i Nordjylland. 

I den kommende høringsproces i de nordjyske kommu-
ner og Region Nordjylland håber vi, at der bliver god 
tid	til	at	studere	planen	og	drøfte	dens	indhold.	Målet	
er,	at	vi	inden	sommerferien	træffer	beslutning	i	NT’s	
bestyrelse	om	en	Mobilitetsplan,	der	sætter	retning	og	
mål for de kommende 4 års arbejde for NT, kommu-
nerne og regionen imellem. 

God fornøjelse.    

Forord
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For den enkelte nordjyde er god mobilitet mulighe-
den	for	at	kunne	bevæge	sig	fra	A	til	B,	og	at	denne	
bevægelse	er	understøttet	af	forskellige	gode	transpor-
tilbud	lige	fra	taxa,	samkørsel	og	delebiler	til	bus,	tog	
og	flextrafik.	

God	mobilitet	er	også	en	bedre	udnyttelse	af	den	ka-
pacitet,	der	er	på	vejene,	så	trængslen	mindskes.	God	
mobilitet	er	også	at	køre	kollektivt,	at	køre	sammen,	så	
vi	sikrer	den	mest	miljørigtige	måde	at	bevæge	os	på.

NT vil bistå vores ejere, Region Nordjylland og de 11 
nordjyske kommuner, i at skabe god mobilitet. 

Så borgerne i Nordjylland føler sig mobile, uanset 
hvor de bor eller ønsker at bo. Det samme gælder for 
virksomheder, som er etableret eller ønsker at etablere 
sig i Nordjylland. Mobilitet og bosætning hænger 
sammen, ligesom mobilitet og vækst. 

NT’s mål er, gennem mobilitet, at skabe de bedste for-
udsætninger	for	vækst,	trivsel	og	miljø.	NT’s	ambition	
er, at Nordjylland skal være et foregangsland for god 
mobilitet	med	den	kollektive	trafik	som	en	afgørende	
faktor.

En	vigtig	drivkraft	hos	NT	er	troen	på,	at	god	mobilitet	understøt-
ter muligheden for øget vækst, større trivsel samt et bedre miljø i 
Nordjylland. NT vil, gennem mobilitet, skabe de bedste forudsæt-
ninger for vækst, trivsel og grønnere miljø i vores region.

Vi vil fortsat udvikle Nordjylland

MOBILITET

VÆKST TRIVSEL

MILJØ
Illu. 5.1: God mobilitet er nødvendig for vækst. Mo-
bilitet er en væsentlig forudsætning for trivsel, og 
kollektiv trafik er samlet set den mest miljørigtige 
måde at skabe mobilitet på.
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Nordjylland 2020

NT	vil	gøre	det	lettere	for	nordjyderne	at	bevæge	sig	
”fra	og	til”	og	”på	kryds	og	tværs”.	Både	for	ham	i	de	
større byer og hende, der føler sig mere hjemme i det 
fjerneste	hjørne.	Der	skal	være	et	tilbud	til	alle	borgere	
i	Nordjylland,	og	NT	vil	være	til	rådighed	for	alle,	når	
det er relevant. 

Som	regionalt	trafikselskab	kunne	NT	godt	synge	med	
på de sædvanlige sange om dem og os. Men det gør vi
ikke af den simple grund, at det ikke tjener Nordjyl-
lands	interesser.	Hvis	vi	vil	bidrage	til	at	sikre	en	region	
i	vækst,	et	Nordjylland,	der	også	i	fremtiden	er	verdens	
bedste sted at bo og virke, så må vi bevæge os væk 
fra gammeldags og indgroede vaner og holdninger og 
fremad	mod	nye	horisonter.	NT	vil	redefinere	begrebet
”kollektiv”	og	gøre	det	inkluderende	frem	for	det	mod-
satte.	Satse	på	”både	og”	i	stedet	for	”enten	eller”.

For	at	dette	kan	lykkedes,	er	det	vigtigt	med	en	
kollektiv	trafik,	man	kan	stole	på.	At	man	som	borger	
i Nordjylland ved, hvor og hvornår bus eller tog er 
en mulighed. En solid nordjysk ryggrad der sikrer en 
sammenhængende	region.	Men	lige	så	vigtigt	er	det	at	
vide, hvornår bus og tog ikke er en mulighed, og hvilke 
andre	muligheder	man	så	har	til	rådighed.	NT	skal	ikke	
kun	satse	på	den	kollektive	trafik	men	se	den	kollektive	
trafik	og	andre	tilbud	om	mobilitet	i	en	sammenhæng.

75% af regionens ca. 600.000 borgere bruger NT 
mindst 1 gang årligt, og vi vil være noget for hver 
eneste borger. Med Mobilitetsplan 2017-20 er det 
håbet,	at	der	i	fremtiden	ikke	kun	vil	være	ét	NT,	men	
600.000 NT’er. 600.000 mobilister, der dagligt plan-
lægger	deres	rejse	fra	A	til	B	som	en	kombination	af	
forskellig	tilbud	vel	vidende,	at	der	gennem	NT	altid	er	
et	tilbud	om	mobilitet	til	rådighed.	

Hver dag går turen steder hen. Til pligter, for-
nøjelser, arbejde, gøremål, gode stunder, og 
hjem	igen.	Med	bus,	tog,	bil	og	taxa.	På	cykel	
og på gåben. 
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I 2020 er nordjyderne mobilister. I stedet 
for at tage udgangspunkt i ét bestemt 
transportmiddel skrædersyer de i høj 
grad deres rejse på nettet og via apps 
som f.eks. Den Multimodale Rejseplan–
lægger i Nordjylland. 

Den nordjyske mobilist designer nemt 
sin rejse, der kan indeholde tog, bus, 
flextrafik, delebil, samkørsel, cykel osv., 
og som samtidig tager højde for 
individuelle behov i forhold til komfort, 
tid og pris. 

Fra 
A til B 
i 2020
Illu. 7.1: Fra A til B i 2020.
I 2020 er nordjyderne mobilister. I 
stedet for at tage udgangspunkt i ét 
bestemt transportmiddel skræd-
dersyer de i høj grad deres rejse på 
nettet og via apps som f.eks. Den 
Multimodale Rejseplanlægger i 
Nordjylland.

Den nordjyske mobilist designer 
nemt sin rejse, der kan indeholde 
tog, bus, flextrafik, delebil, samkør-
sel, cykel osv. En rejse som samtidig 
tager højde for individuelle behov i 
forhold til komfort, tid og pris.
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I januar 2016 blev NT’s nye forretningsplan introduceret. En forret-
ningsplan, der for alvor gør brug af mobilitetsbegrebet. Forretnings-
planen	består	af	10	indsatser,	der	alle	skal	sikre	NT’s	transformation	
fra	et	traditionelt	trafikselskab	til	et	mobilitetsselskab.

Indsatser for øget mobilitet

M O B I L I T E T S -
P L A N

2 0 1 7 - 2 0

Din verden 
rundt

VÆKST

TRIVSEL
MILJØ

DET NORDJYSKE 
HOVEDNET

EN TRYG OG GOD 
REJSE FOR ALLE

ÉN INDGANG 
FOR KUNDEN

NYE SERVICES OG 
TRANSPORTTILBUD

MOBILITET 
FOR ALLE

NT’s Forretningsplan er udgangspunktet for Mobilitets-
plan	2017-20.	Med	Mobilitetsplanen	sættes	en	række	
konkrete	aktiviteter	på	de	indsatser	fra	forretningspla-
nen,	der	handler	om	trafik,	synliggørelse	og	sammen-
hæng.

De udvalgte indsatser fra NT’s forretningsplan er:

• Det Nordjyske Hovednet
• Mobilitet for alle
• Favne	nye	services	og	transporttilbud
• En tryg og god rejse for alle
• Én indgang for kunden

Illu. 9.1: Med Mobilitetsplan 2017-20 sættes der en række aktiviteter for 
øget mobilitet på i alt 5 udvalgte indsatser fra NT’s forretningsplan
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Nordjylland er foregangsland for god mobilitet
Kollektiv trafik er en afgørende faktor herfor

Vækst, trivsel og miljø

Det Nordjyske Hovednet
Mobilitet for alle
Mobilitet, vejen til et 
bedre Nordjylland
Omstilling til mere grøn 
transport

1:
2: 
3: 

4: 

  8: 
 
  9: 

10: 

5: Én indgang for kunden
6: En tryg og god rejse
7: NT´s mobilitetsindeks

Fra samarbejde til 
partnerskab
Nye services og trans-
porttilbud
Bedre og mere effektiv 
drift

Samfundsmæssige 
mål

Vision

10 indsatser 

Indsatser fra NT’s forret-
ningsplan, som medtages i 
Mobilitetsplan 2017-20

Din verden 
rundt

Det Nordjyske 
Hovednet

En tryg og god 
rejse for alle

Én indgang for 
kunden

Nye services og 
transporttilbud

Mobilitet for 
alle

NT’s FORRETNINGSPLAN

MOBILITETSPLAN 2017-20

Sammenhængskraft og 
bæredygtig udvikling

Favne
mangfoldigheden

Styrke
partnerskaber

Strategiske fokusområder

Indsatserne har alle det overordnede formål, gennem 
mobilitet,	at	understøtte	øget	vækst,	trivsel	og	miljø	
i	Nordjylland.	Aktiviteterne,	som	defineres	under	de	
enkelte indsatser, udgør samlet set mobilitetsplanen. 
Aktiviteterne	er	defineret	gennem	tæt	dialog	og	ind-
dragelse af NT’s ejere og øvrige interessenter. 

Nedenstående skema viser en oversigt over begreber 
og sammenhænge fra NT’s Forretningsplan og hvilke 
indsatser,	der	sættes	aktiviteter	på	i	Mobilitetsplan	
2017-20.

De forventede resultateter af Mobilitetsplan 2017-20 
er:

• Sikring af et stærkt og pålideligt Nordjysk Hoved-
net

• Øget	tilgængelighed	til	Det	Nordjyske	Hovednet	
fra Nordjyllands yderområder

• Øget	synlighed	af	og	tilgængelighed	til	offentlige	
og	private	mobilitetstilbud	

Illu. 10.1: Skemaet viser en oversigt over begreber og sammenhænge fra NT’s Forretningsplan, og hvilke indsat-
ser der er ført videre til Mobilitetsplan 2017-20.
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Denne indsats handler om udvikling og planlægning af 
Det Nordjyske Hovednet.

Målet med indsatsen er:
I	befolkningen	og	hos	virksomheder	er	hovednettet	-	
ligesom	motorvejene	-	et	kendt	aktiv,	og	hovednettet	
bliver brugt i den kommunale og regionale planlæg-
ning	til	at	fastholde	og	fremme	bosætning	og	vækst.

Målbillede:
”Vi har valgt at etablere vores virksomhed i nærheden 
af Det Nordjyske Hovednet for at give vores kunder, 
medarbejdere og samarbejdspartere de bedste for-
udsætninger for at nå frem til os. Samtidig er vi en del 
af den vækst, der især er omkring hovednettet i hele 
Nordjylland, hvor der bliver bygget boliger, åbnes nye 
butikker og etableres et stærkt foreningsliv og kom-
munale institutioner. Når vi ligger ved hovednettet, er 
ingen af vores medarbejdere afhængige af at have to 
biler.”

Aktiviteterne for Det Nordjyske Hovednet er:

• Styrkelse af Regionaltogsdriften: Fra sommer 
2017 overtager NT og Region Nordjylland regio-
naltogsdriften	i	Nordjylland.	Dette	er	det	første	
store skridt mod et styrket hovednet i Nordjyl-
land.

• Bane til Aalborg Lufthavn: Statslig anlæggelse af 
et	jernbanespor	til	Aalborg	Lufthavn.

• Styrkelse af busnettet i Aalborg: Etapevise ser-
viceudvidelser	af	bybusnettet	i	Aalborg.

• +BUS, Aalborgs nye livsnerve: Realisering af 
BRT	(Bus	Rapid	Transit)	løsning	fra	det	vestlige	
Aalborg, over midtbyen og ud mod det kommen-
de universitetsområde i den østlige del af Aalborg.

• Gradvis opgradering af det regionale busnet: 
Gennem et projekt opgraderes et første udsnit 
af	bustrafikken	på	Det	Nordjyske	Hovednet	til	
timedrift	alle	dage,	også	aften	og	weekend.	Det	
resterende	net	opgraderes	i	efterfølgende	etaper.

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

I det følgende gives en kort beskrivelse af indhold, 
mål og målbilleder fra de udvalgte indsatser fra NT’s 
Forretningsplan	og	en	præsentation	af	de	tilhørende	
aktiviteter.	Aktiviteter,	som	understøtter	realiseringen	
af de udvalgte indsatser fra NT’s Forretningsplan.

Målbilledet	skitserer	en	ønsket	tilstand	eller	udtalelse	
fra f.eks. en kunde, en ejer eller en leverandør. Det skal 
ses som et billede på, hvordan NT gerne vil have, at 
virkeligheden	ser	ud,	når	aktiviteterne	er	gennemført	
og målet er opfyldt. 

Det Nordjyske Hovednet



12

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Gennem	partnerskaber	og	en	bredere	tilgang	til	kollek-
tiv	trafik	handler	denne	indsats	om	at	supplere	den	
kollektive	trafik	med	andre	transportmuligheder.

Målet med indsatsen er:
Gennem	partnerskaber	udvides	rækken	af	transporttil-
bud,	som	NT	formidler	til	borgerne,	og	flere	anvender	i	
stigende	omfang	nye	transporttilbud	i	kombination	og	
som	supplement	til	den	kollektive	trafik.

Målbillede:
”Når jeg fravælger bilen, er det vigtigt for mig, at jeg 
altid kan finde gode transportløsninger. For det meste 
benytter jeg busser eller tog, men nogle gange har jeg 
brug for andre løsninger. Gennem NT får jeg mulighed 
for at benytte delebil eller få lift via de samkørselsord-
ninger, jeg har fundet på NT’s hjemmeside. Her kan jeg 
i øvrigt finde information og få gode transporttilbud,
fordi NT har indgået aftaler med en lang række partne-
re, der giver mig flere transporttilbud. Flere tilbud giver 
mig flere muligheder”

Aktiviteterne for Nye services og transporttilbud er:

• Test med samkørsel: Samarbejde mellem NT og 
Hjørring, Frederikshavn og Aalborg Kommuner 
om test af koncept for samkørsel.  

• Taxa, som en del af den kollektive trafik: Formå-
let	med	projektet/samarbejdet	er	at	gøre	Taxa	til	
en	del	af	den	kollektive	trafik,	ved	at	koble	Taxa	på	
Rejseplanen.

• Test med delebiler: Samarbejde mellem NT og 
Aalborg Kommune om forsøg med koncept for 
delebiler.

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Denne	indsats	handler	om	at	videreudvikle	og	forbed-
re	NT’s	fleksible	transporttilbud.

Målet med indsatsen er:
Den	kollektive	trafik	binder	Nordjylland	sammen,	og	
flere	får	muligheder	for	at	komme	rundt	på	landet	og	
til	og	fra	Det	Nordjyske	Hovednet.	

Målbillede:
”Jeg bor på landet, hvor det er nemt for mig at komme 
rundt. Både når jeg skal i gymnasiet og om aftenen, når 
jeg skal besøge mine venner. Med Plustur har jeg altid 
mulighed for at komme til og fra toget og X bussen, 
der kører til Frederikshavn eller Aalborg. Jeg benytter 
ofte Plustur, der er fleksibelt og til en fair pris. Plustur 
er, sammen med Flextur, mit sikkerhedsnet, men nogle 
gange benytter jeg også samkørsel, som kan bookes fra 
det landsbystoppested, som vi har etableret i landsbyen 
i samarbejde med kommunen og NT. Det er altså ikke 
noget problem at bo på landet, tværtimod”

Aktiviteterne for Mobilitet for alle er:

• Flextur, fra adresse til adresse: Fastholdelse af 
Flextur	som	tilbud	om	kollektiv	trafik	i	de	nordjy-
ske	landområder,	med	mulighed	for	lokal	tilpas-
ning af takst og evt. serviceniveau.

• Plustur, fra adresse til bus og tog: Introducering 
af en ny regionalt dækkende kørselsordning, der 
breder	Det	Nordjyske	Hovednet	ud	til	de	nordjy-
ske landområder.

Nye services og transporttilbudMobilitet for alle
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Denne	indsats	handler	om	kundeservice,	kommunikati-
on og markedsføring.

Målet med indsatsen er:
NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nord-
jylland.	NT	giver	kunden	én	indgang	og	et	samlet	
overblik	over	den	kollektive	trafik.

Målbillede:
”Uanset om jeg benytter bus, tog, flextrafik eller et helt 
andet transporttilbud, er det enkelt og overskueligt for 
mig at komme fra A til B. NT giver mig råd og vejledning 
og et godt overblik over rejsemuligheder, priser og gode 
tilbud. Fordelen ved at være kunde i NT er, at jeg får 
”hele overblikket” ét sted, også selv om jeg kombinerer 
forskellige transporttilbud. NT gør min travle hverdag 
meget lettere”

Aktiviteterne for Én indgang for kunden er:

• Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjyl-
land: Rejseplanlæggeren udvikles som en skalér-
bar løsning, der i første omgang implementeres 
som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik 
på at øge mobiliteten, særligt i landdistrikterne. 
Herefter	vil	erfaringer,	resultater	og	anbefalinger	
blive	videregivet	og	drøftet	i	Rejseplanens	ejer-
kreds med henblik på at videreføre gode erfarin-
ger	nationalt.	

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Denne indsats handler primært om sammenhæng og 
forenkling i hele rejsekæden.

Målet med indsatsen er:
Det	er	trygt	at	benytte	den	kollektive	trafik	før,	under	
og	efter	rejsen.	Uanset,	om	man	er	daglig	pendler,	
sjælden	bruger,	eller	om	det	er	første	gang,	man	
rejser,	er	den	kollektive	trafik	lettilgængelig.

Målbillede:
”Selv om jeg sjældent benytter den kollektive trafik, 
syntes jeg, det er enkelt og nemt at tage bus, tog 
eller flextrafik. Via rejseplanen er det hurtigt at finde 
den rigtige afgang og det rette stoppested, og jeg får 
information om, hvornår bussen ankommer. Jeg får god 
hjælp til at få barnevognen ind i bussen eller toget, og 
det med billetten er ikke noget problem, fordi rejsekor-
tet altid giver mig den rigtige pris. Jeg kan følge min 
rejse hele vejen, så det er ikke noget problem at komme 
af ved det rigtige stoppested. Engang var bussen så 
forsinket at, jeg ikke nåede toget til Hjørring, men NT’s 
rejsegaranti betød, at jeg alligevel kom frem til tiden. 
Jeg kunne godt forestille mig, at jeg i fremtiden kommer 
til at benytte den kollektive trafik endnu mere”

Aktiviteterne for En tryg og god rejse for alle er:

• Styrkelse og markering af knudepunkter: En 
videreudvikling af NT’s terminal- og stoppesteds-
koncept	ved	at	der	udarbejdes	og	opsættes	en	
række	fysiske	elementer	til	markering	af	knude-
punkter	og	nye	transportformer	i	regionen.

Én indgang for kundenEn tryg og god rejse for alle
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Realisering af aktiviteter
Realiseringen	af	mobilitetsplanens	aktiviteter	sker	løbende	gennem	
planperioden	2017-20.	Aktiviteterne	har	forskellig	status,	da	nogen	
aktiviteter	allerede	er	i	gang,	andre	testes	gennem	forsøgsprojekter,	
og	andre	lægges	op	til	beslutning	gennem	mobilitetsplanen.

Aktiviteterne,	som	udgør	Mobilitetsplan	2017-20,	har	
forskellig status for realisering: 

• Igangværende aktiviteter:	Aktiviteter	i	mobili-
tetsplanen	som	allerede	er	i	gang.	Aktiviteterne	
er medtaget i mobilitetsplanen, da de alle har 
betydning for at nå mobilitetsplanens overordne-
de mål om at skabe mulighed for vækst, trivsel og 
miljø i Nordjylland.

• Test af aktiviteter: Aktiviteter	i	mobilitetsplanen,	
som testes gennem projektarbejde. Med god-
kendelse af NT’s forretningsplan i jan. 2016, blev 
strategien om at lave samarbejder med private 
udbydere af mobilitet cementeret. Med mobili-
tetsplanen introduceres bl.a. tests med forskellige 
nye mobilitetsformer i samarbejde med udvalgte 
kommuner.	Gennem	projekterne	afgøres	efter-
følgende,	om	koncepterne	skal	udrulles	til	hele	
regionen. 

• Lægges op til beslutning i mobilitetsplanen: 
Aktiviteter	i	mobilitetsplanen	som	godkendes	på	
koncept og implementering ved godkendelse af 
mobilitetsplanen.	Økonomien	kan	herefter	indar-
bejdes	i	de	kommunale/regionale	budgetter.

Aktiviteterne	realiseres	løbende	gennem	planperio-
den fra 2017-20. Flere	aktiviteter,	der	testes	gennem	
forsøg,	kan	igangsættes	i	løbet	af	planperioden.	På 
side 15 ses realiseringsplanen for mobilitetsplanens 
aktiviteter.	Fra	side	19	findes	en	uddybende	beskrivel-
se	af	mobilitetsplanens	aktiviteter.
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2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Aktivitet læ
gges op til beslutning gennem

 
M

obilitetsplan 2017-20
Test af aktiviteter

Igangvæ
rende aktivitet

1 53 4 6 87 112 9 10

1: Test med samkørsel
Lanceres i et samarbejde 
mellem NT og Aalborg, 
Hjørring og Frederikshavn 
Kommuner d. 14. marts 2017. 
Forsøget strækker sig frem til 
september 2017. 

4: Den Multimodale 
Rejseplanlægger i Nordjyl-
land
Ultimo 2017 lanceres den 
Multimodale Rejseplanlægger 
til brug i hele Nordjylland. 

5: Taxa, som en del af den 
kollektiv trafik
Forventes at blive en den af 
Den Multimodale Rejseplan-
lægger ultimo 2017.

7: Test med delebiler
I løbet af 2018 igangsætter NT 
et forsøg med delebiler i 
samarbejde med Aalborg 
Kommune.

3: Styrkelse af Regionaltogs-
driften
Den 6/8 2017 overdrages 
regionaltogsdriften til 
Nordjyske Jernbaner. 

2: Styrkelse af busnettet i 
Aalborg
Udvidelser af bybusnettet i 
Aalborg blev gennemført både 
i 2015 og 2016. Næste 
udvidelse forventes klar medio 
2017.

6: Plustur
Plustur lanceres i de nordjyske 
kommuner pr. 1/1 2018, hvis 
Mobilitetsplan 2017-20 
godkendes ved NT’s ejere. 

8: Styrkelse og markering af 
knudepunkter
Fra sommer 2018 igangsættes 
arbejdet med opsætning af en 
række fysiske elementer til 
markering af knudepunkter og 
skiltning for nye transportfor-
mer i regionen.

9: Gradvis opgradering af 
det regionale busnet
Forsøg med opgradering af 
bustrafikken i Det Nordjyske 
Hovednet i et udsnit af 
regionen. Forventet forsøg 
igangsættes i løbet af 2018, 
med forventet driftsstart 
medio 2019. Efterfølgende 
udbredes opgraderingen til 
hele regionen gennem flere 
projekter.

10: Bane til Aalborg Lufthavn
Anlægsarbejdet opstartes i 
2017, og banen forventes klar 
ultimo 2019.

11: +BUS, Aalborgs nye 
livsnerve
Forventes klar til drift i 2021

Tidsplan for aktiviteter
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Økonomi for Mobilitetsplan 2017-20
Økonomien	for	mobilitetsplanen	omhandler	de	aktiviteter	som	
lægges	op	til	beslutning	gennem	godkendelse	af	planen.	Der	
lægges	ikke	op	til	en	udvidelse	af	busnettet	som	en	del	af	planen,	
og økonomien for denne er derfor ikke medtaget her.

Økonomien for mobilitetsplanen omhandler kun de 
aktiviteter,	som	ligges	op	til	beslutning	på	koncept	
og implementering gennem godkendelse af planen. 
Økonomien	indarbejdes	efterfølgende	i	de	kommunale	
og	regionale	budgetter.

Aktiviteterne er:
• Plustur,	kollektiv	trafik	fra	adresse	til	bus	og	tog
• Styrkelse og markering af knudepunkter

Økonomi for Plustur
Da Plustur er en ny kørselsordning ved NT baseres det 
økonomiske	estimat	på	en	række	antagelser	ud	fra	
erfaringer	fra	Flextur	samt	hvilke	påvirkninger	i	turtal	
Plustur	og	Flextur	forventes	at	have	på	hinanden:

• Udgangspunktet	er	antal	rejser	på	Flextur	i	2015,	
som	i	alt	er	83.000	Flexture	fordelt	på	de	11	nord-
jyske kommuner.

• 11	%	af	udførte	Flexture	i	2015	blev	kørt	til/fra	en	
station	eller	en	terminal.	Disse	ture	forventes	at	
overgå	til	Plustur.	Det	antages	herudover,	at	antal	
Flexture	forbliver	på	nuværende	leje.

• Takstniveauet	for	Flextur	er	afgørende	for	benyt-
telse	på	Plustur.	Er	taksten	på	Flextur	høj,	forven-
tes	et	højt	antal	Plusture.	Er	taksten	på	Flextur	lav,	
forventes	et	lavt	antal	Plusture.	Til	estimatet	er	
lavet følgende fordeling:

Det forventes, ud fra ovenstående antagelser og ud 
fra det faktum, at Plustur lanceres som en forlængelse 
af	Det	Nordjyske	Hovednet	og	samtidigt	eksponeres	
gennem Rejseplanen.dk, at der på årsbasis vil blive 
foretaget	50.000	personrejser	på	Plustur.	Dette	til	en	
nettoudgift	for	de	nordjyske	kommuner	på	i	alt	3,7	
mio. kr.

Finansiering
Ambitionen	om	at	sikre	mobilitet	for	alle	i	de	nordjy-
ske	landområder	medfører	et	behov	for	finansiering	
af	driftsudgifterne	til	Plustur.	Flextur	finansieres	i	dag	
lokalt af den enkelte kommune, og oplægget fra NT 
er,	at	driftsudgifterne	til	Plustur	også	finansieres	af	
kommunerne.

Det er NT’s oplæg at Plustur implementeres med 
samme takst i alle kommuner. Er det et ønske hos 
den	enkelte	kommune,	kan	en	del	af	finansieringen	
til	Plustur	findes	gennem	en	forhøjelse	af	taksten	på	
Flextur.	Dette	vil	antageligt	dog	generere	et	øget	antal	
Plusture.

Fælles puljeansøgning
På baggrund af NT’s Mobilitetsplan har NT indsendt 
en	ansøgning	til	Trafik-,	Bolig-	og	Byggestyrelsen	om	et	
2-årigt	driftstilskud	på	50	%	til	Plustur.	

• Takst 3,5 kr/km genererer +25% Plusture i 
forhold	til	antal	Flexture

• Takst 5 kr/km genererer +50% Plusture i 
forhold	til	antal	Flexture

• Takst 8 kr/km genererer +75% Plusture i 
forhold	til	antal	Flexture

• Takst 12 kr/km genererer +100% Plusture i 
forhold	til	antal	Flexture
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Årlige nettoudgift  
Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Flextur
Nuværen-

de udgift

Flextur
Reduceret 

udgift

Plustur
Ny udgift

Total
Plustur og Flextur 

i alt

Brønderslev 0,5 0,5  0,3  0,8

Frederikshavn 0,9 0,8  0,5 1,3

Hjørring 1,3 1,2  0,7 2,0

Jammerbugt 0,9 0,8  0,2  1,1

Læsø 0,04 0,04  0,05 0,08

Mariagerfjord  0,9  0,9  0,2 1,1

Morsø  0,6  0,6  0,3 0,9

Rebild  0,8  0,7  0,2 0,9

Thisted  0,6  0,5  0,3 0,8

Vesthimmerland  0,3  0,3  0,1 0,4

Aalborg  0,4  0,4  0,8 1,2

Total  7,2  6,7  3,7 10,5

Tabel 17.1: De forventede årlige driftsudgifter til Flextur og Plustur fordelt på ejere. 
Ved Flextur er de 11 % af rejserne, som i dag foretages til/fra station og terminal, 
fratrukket. De forventes at overgå til Plustur. Bemærk, udgiften til Flextur er en allerede 
eksisterende udgift. Merudgiften ligger udelukkende i Plustur.

Tabel 17.2: Oversigt over anlægsudgifter 
ved implementering af NT’s Mobilitets-
plan 2017-20. Udgiften kan fordeles 
over flere budgetår.

Anlægsudgift  
Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Knude-
punkter

Brønderslev  0,6 

Frederikshavn  0,4 

Hjørring  0,6 

Jammerbugt  0,5

Læsø  0,2 

Mariagerfjord  0,9 

Morsø  0,3

Rebild  0,8 

Region Nordjylland  4,9 

Thisted  0,4 

Vesthimmerland  0,6 

Aalborg  2,1 

Nordjyske Jernbaner 0,8

Total  12,9 

Økonomi for styrkelse og markering af knudepunkter
Det	er	ambitionen,	at	de	udpegede	knudepunkter	på	
hovednettet	opgraderes	i	løbet	af	planperioden.	Dette	
kræver en investering i bl.a. skiltning og opgradering af 
stationsforpladser	og	øvrige	knudepunkter.	NT	foreslår,	
at	udgiften	til	oprettelse	af	knudepunkter	fordeles	
efter	følgende	princip:

• Terminalfunktioner,	som	knudepunktsmarkører,	
infozoner	og	oversigtskort	finansieres	af	kommu-
ner	og	region	efter	den	eksisterende	fordelings-
nøgle for busterminaler.

• Stoppesteds-	og	forpladsfunktioner	som	stop-
pestedsskilte,	realtidskilte	samt	holdepladser	til	
samkørsel,	flextrafik,	kys	og	kør,	taxa	mv.	finansie-
res	af	kommunerne	efter	den	konkrete	lokalise-
ring.

Investeringsbehovet ved de enkelte knudepunkter er 
vurderet ud fra en gennemgang af forholdene ved den 
pågældende	lokalitet.	Økonomi	til	knudepunktsmar-
kører,	skiltning	mv.	er	baseret	på	et	estimat,	da	disse	
elementer endnu ikke er færdigudviklet.

Fælles puljeansøgning
På baggrund af NT’s Mobilitetsplan 2017-20 har NT 
indsendt	en	ansøgning	til	Trafik-,	Bygge-	og	Bilogstyrel-
sen	om	50	%	medfinansiering	af	udstyr	og	opgradering	
af	knudepunkter	i	Nordjylland.	Ansøgningen	omfatter	
bl.a.	opsætning	af	knudepunktsmarkører	ved	stationer	
og	terminaler	på	Det	Nordjyske	Hovednet,	skilte	til	nye	
trafikformer	samt	opgradering	af	stationsforpladser.	
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DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
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Det Nordjyske Hovednet 
Styrkelse af bus og tog

Nordjyllands ryggrad
De bus og togruter, som udgør det Nordjyske 
Hovednet,	skal	sikre,	at	pendlere	tilbydes	en	attraktiv	
transportmulighed mellem de større byer, fra landet 
ind	til	de	større	byer	og	internt	i	de	større	byer.	Det	
vil desuden have høj prioritet at fastholde og udvikle 
de	ruter,	der	betjener	trafikale	knudepunkter	som	
havne	og	lufthavn	samt	hospitaler,	turistattraktioner,	
uddannelsesinstitutioner,	fritidsaktiviteter,	
handelscentre,	natteliv	og	den	unikke	nordjyske	natur.

Ambition for Det Nordjyske Hovednet
Jernbanenettet	udgør	en	del	af	rygraden	i	den	kollek-
tive	trafik	i	Nordjylland	og	er	en	stærk,	infrastrukturel	
akse	fra	nord	til	syd	i	regionen.	Snart	bliver	denne	
akse forstærket, og der kommer langt mere og bedre 
togdrift	til	nordjyderne.	

Banestrækningen skaber en stærk, infrastrukturel 
akse	fra	Hirtshals	og	Skagen	i	nord	til	Hobro	i	syd,	
men der er store dele af Nordjylland, der ikke har 
togbetjening,	og	som	dermed	ikke	får	udbytte	af	de	
kommende udvidelser. 

NT’s	ambition	er	at	udvide	busbetjeningen	på	Det	
Nordjyske Hovednet, så den kan matche servi-
ceniveauet	på	jernbanen,	og	så	busnettet	bliver	
en	lige	så	stabil	og	attraktiv	generator	for	vækst,	
trivsel og miljø i Nordjylland, som toget allerede 
er.	Ambitionen	om	at	forstærke	busbetjeningen	på	
hovednettet	skal	således	være	med	til	at	ensarte	
serviceniveauet	og	adgangen	til	kollektiv	trafik	i	hele	
regionen. 

Betydning for vækst, trivsel og miljø i Nordjylland
Når Nordjyske Jernbaner overtager regionaltogdrif-
ten,	og	når	de	infrastrukturelle	forbedringer	(skinner	
og	signalprogram)	er	på	plads,	vil	Nordjylland	få	en	
væsentligt	styrket	togtrafik.	Nordjyderne	vil	få	flere	
afgange at vælge imellem, og for nogle bliver toget 
i	højere	grad	et	attraktivt	alternativ	til	det	at	køre	i	
privat bil. 

Højfrekvent	kollektiv	trafik	og	nye	tog	kan	imidler-
tid	mere	end	at	løse	borgernes	transportbehov	og	
bidrage	til	trivsel	hos	den	enkelte.	Det	er	velkendt,	
at	højklasse	kollektive	transportløsninger	kan	være	
katalysator for byudvikling omkring stoppesteder og 
stationer.	Udvidelsen	af	togdriften	i	Nordjylland	kan	
dermed mere end forbedre borgernes mobilitet; den 
kan	medvirke	til	udvikling	og	vækst	omkring	banen.

Ambitionen	på	busdelen	af	Det	Nordjyske	Hovednet	
forventes	at	have	en	synergieffekt,	der	både	vil	give	
bedre	transportmuligheder,	mere	tiltrækningskraft	og	
flere	vækstmuligheder	for	byer,	uddannelsessteder,	
arbejdspladser	og	turistattraktioner	i	regionen.	Dette	
er	især	vigtigt	i	forhold	til	områder,	som	kommunerne	
og	regionen	ønsker	at	udvikle	og	i	forhold	til	at	under-
støtte	eksisterende,	større	pendlerstrømme.	

I dette afsnit beskrives aktiviteterne:
• Styrkelse	af	regionaltogsdriften
• Bane	til	Aalborg	Lufthavn
• Styrkelse	af	busnettet	i	Aalborg
• +BUS,	Aalborgs	nye	livsnerve
• Opgradering af det regionale busnet

Det har høj prioritet at fastholde og udbygge det Nordjyske Hoved-
net,	som	en	Nordjysk	rygrad,	der	understøtter	pendlerstrømmene	
i	Nordjylland.	Det	regionale	bus	og	tognet	er	en	vigtig	del	af	den	
offentlige	service,	der	bidrager	til	både	bosætning,	erhverv,	turisme	
og vækst i Nordjylland.
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Nordjysk togdrift på regionale hænder
I dag drives det statslige banenet i Nordjylland af DSB, 
der betjener strækningen mellem København og Aal-
borg	med	IC-tog	og	IC-Lyntog,	hvoraf	ca.	hvert	andet	
lyntog	fortsætter	videre	til	Frederikshavn.	Yderligere	
står	DSB	for	driften	af	de	nordjyske	regionaltog	og	
Aalborg	Nærbane	mellem	Skørping	og	Lindholm,	se	
illu. 23.1. 

Den nuværende togbetjening har en række ulemper, 
herunder	mange	togskift,	lange	ventetider	og	kom-
plekse	køreplaner.	Yderligere	er	det	et	stort	problem,	
at forsinkelser andre steder i landet forplanter sig og 
påvirker	togtrafikken	lokalt	i	Nordjylland.	

Som følge heraf blev det i 2009 foreslået at lade 
driften	af	togtrafikken	i	Nordjylland	overgå	til	Nord-
jyske Jernbaner og udelukkende at lade DSB varetage 
landsbetjeningen.	Forslaget	blev	omtalt	i	Trafikstyrels-
ens	”Trafikplan	for	den	statslige	jernbane	2012-2027”	
og	i	et	samlet	visionsoplæg,	”Fremtiden	kører	på	
skinner”, fra NT, Region Nordjylland og de nordjyske 
kommuner. I 2012 blev forslaget indarbejdet i regerin-
gens	konkurrencepolitiske	udspil	og	i	2014	lykkedes	
det,	efter	en	længere	politisk	proces,	at	få	togdriften	i	
Nordjylland på regionale hænder.

Formelt set har Region Nordjylland og Transport-  
ministeriet	indgået	en	aftale	om	overtagelse	af	
regionaltogdriften,	i	første	omgang	som	en	forsøgs-	
ordning,	der	løber	til	udgangen	af	2021	men	med	
forventning om forlængelse. I praksis er det Region 
Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner, der i samar-
bejde gennemfører projektet. 

Målene for projektet er at skabe:

• Øget	lokal	indflydelse
• Bedre	sammenhæng	i	den	lokale	kollektive	trafik
• Mere	effektiv	drift
• Sikring af en høj forsyningssikkerhed

Mere og bedre togdrift 
Fra august 2017 overtager Region Nordjylland 
bestilleransvaret	for	al	regional	og	lokal	togtrafik	
nord for Skørping. Nordjyske Jernbaner, der i forvejen 
står	for	togdriften	på	lokalbanestrækningerne	
Frederikshavn-Skagen og Hjørring-Hirtshals, 
skal udføre kørslen på kontrakt for NT. Den nye 
togbetjening	erstatter	DSB’s	regionaltog,	3-4	IC-
Lyntog	på	strækningen	og	DSB’s	nuværende	drift	
på Aalborg Nærbane. Der bliver fortsat seks daglige 
afgange	med	DSB	lyntog	til	Frederikshavn,	se	illu.	
23.2.

Med overtagelsen og implementeringen af nyt sig-
nalsystem,	forbedres	togdriften	og	antallet	af	afgange	
øges	markant.	Der	bliver	fast	halvtimesdrift	mellem	
Hjørring	og	Skørping	i	en	udvidet	myldretidsperiode	
og	direkte	tog	fra	Skørping	til	enten	Hirtshals	eller	
Skagen.	Overtagelsen	vil	resultere	i	64	%	flere	tog	
mellem	Aalborg	og	Hjørring,	24	%	flere	tog	mellem	
Hjørring	og	Frederikshavn,	38	%	flere	tog	mellem	
Frederikshavn	og	Skagen,	og	8	%	flere	tog	mellem	
Hjørring og Hirtshals. 

Der	indsættes	nye	tog,	der	sammen	med	forbedrede	
køreplaner og den planlagte udbygning af infrastruk-
turen	(skinner	og	signalprogram)	medfører	kortere	
rejsetider	for	de	nordjyske	togpassagerer.	Endvidere	
vil den nye betjening få en højere regularitet end den 
nuværende,	da	togene	i	regionen	frigøres	fra	afhæn-
gigheden	til	fjerntogene,	og	det	bliver	i	højere	grad	
muligt at koordinere bus og tog, idet planlægningen 
af	både	tog-	og	busdrift	bliver	placeret	hos	NT.	

NT er også i dialog med Arriva tog om en styrkelse 
af	driften	på	Thybanen,	til	også	at	omfatte	timedrift	
aften	og	weekend.	Der	forventes	en	afklaring	om	
dette,	når	Thybanen	genudbydes	med	driftstart	
medio 2020.
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Illu. 23.1: Den nuværende togbetjening i Nordjylland, før 
NT og Region Nordjyllands overtagelse af Regionaltogs-
driften.

Illu. 23.2: Togbetjening i Nordjylland efter NT og Region 
Nordjyllands overtagelse af Regionaltogsdriften og fuld 
implementeringen af nyt signalsystem på banenettet. Banen 
til Aalborg Lufthavn implementeres som en forlængelse af 
enten IC eller ICL, dette er endnu ikke fastlagt.
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Tilsammen giver de mange nye togafgange, de kort-
ere	rejsetider,	de	nye	tog	og	den	bedre	sammenhæng	
et	forbedret	og	mere	attraktivt	kol-	lektivt	trafiksys-
tem i regionen. En del af de nævnte forbedringer 
sker allerede fra august 2017, mens andre først kan 
implementeres, når infrastruktur og Banedanmarks 
signalprogram er på plads. Overtagel-sen af regional-
togdriften	vil	derfor	ske	etapevis,	se	illu.	24.1.

Infrastrukturelle forbedringer
Banedanmark er pt. i gang med at udrulle nye sig-
nalsystemer	på	jernbanenettet	i	hele	landet.	De	nye	
systemer	skal	resultere	i	flere	tog	til	tiden,	færre	for-
sinkelser som skyldes signalfejl og et højere og mere 
ensartet	sikkerhedsniveau.	Sideløbende	elektrificeres	
store	dele	af	det	statslige	jernbanenet.	Elektrificerin-
gen skal skabe rammerne for el-drevne tog samt en 
billigere	og	mere	stabil	drift.

Statens	”Trafikplan	2012-2027”	beskriver	de	vedtagne	
anlægsprojekter, herunder signalprogrammet og 
elektrificering.

Fakta 

• Fra august 2017 overtager Region Nordjylland 
bestilleransvaret	for	den	regionale	togtrafik	nord	
for Skørping.

• Nordjyske Jernbaner skal udføre kørslen på kon-
trakt for NT.

• Med overtagelsen udvider Nordjyske Jernba-
ner	sin	drift	fra	ca.	900.000	togkilometer	til	ca.	
3.100.000 togkilometer om året. 

• Nordjyske	Jernbaners	otte	nuværende	tog	supple-
res med 13 nyindkøbte.  

• Regionaltogene	vil	køre	direkte	fra	Skørping	til	
Hirtshals eller Skagen.

• Der	bliver	fast	halvtimesdrift	ml.	Hjørring	og	
Skørping	i	udvidet	myldretid	på	hverdage	(ca.	kl.	
4.00-9.00	og	kl.	12.00-19.00)
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FASE 2 FASE 3

Overdragelse
-  Direkte tog Aalborg - Skagen
-  Halvtimesdri
 Aalborg - Hjørring i
   en udvidet periode
-  Fire daglige ICL-tog til Frederiks-
   havn
-  Nye tog

Nyt signalsystem
-  Direkte tog Skørping - Hirtshals og
   Skørping - Skagen
-  Integreret nærbane
-  Forbedret køreplan med kortere 
   køretider

Forbedret infrastruktur
-  Den fulde version er implemen-
   teret
-  Flere afgange (+64 % ml. Aalborg 
   og Hjørring og +24 % ml. Hjørring 
   og Frederikshavn)

Illu. 24.1: Faseplan for styrkelse af regionaltogsdriften. Faseplanen er afledt af tidspla-
nen for signalprogrammet som afhænger af Banedanmark
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Bane til Aalborg Lufthavn
Status:	Igangværende	aktivitet
Realisering:	Driftsstart	ultimo	2019

Folketinget	vedtog	i	december	2016	en	statslig	
anlæggelse	af	et	jernbanespor	til	Aalborg	Lufthavn.	
Banen bliver en tre kilometer lang, enkeltsporet 
jernbane	mellem	Lindholm	St.	og	lufthavnen	(Illu.	
25.1).	Ud	over	anlæggelsen	af	selve	banen	flyttes	det	
nuværende	klargøringsanlæg	af	tog	fra	Lindholm	til	
den	kommende	station	ved	lufthavnen.			

Aalborg	Lufthavn,	der	er	Danmarks	tredje	største	
lufthavn,	har	i	de	seneste	år	oplevet	vækst	i	både	in-
denrigs-	og	chartertrafikken.	Den	nye	banestrækning	
vil	forbinde	lufthavnen	med	hovedjernbanenettet,	
støtte	lufthavnens	fortsatte	vækst	samt	bidrage	til	et	
generelt	løft	at	den	kollektive	trafik.	

Anlægsarbejdet starter i 2017 og banen forventes 
klar	ultimo	2019.

Aalborg Station

Aalborg Vestby Station

Lindholm Station

Aalborg Lu�havn

Illu. 25.1: Linjeføring for banen 
til Aalborg Lufthavn



26

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Styrkelse af busnettet i Aalborg
Status:	Igangværende	aktivitet
Realisering:	Udvidelser	gennemført	i	2015	og		2016.	Næste	udvidelse	forventes	i	
løbet af 2017. 

Busnettet	i	og	omkring	Aalborg	udgør	en	central	del	
af Det Nordjyske Hovednet. Illu. 26.1 viser hvilke 
bybuslinjer	i	Aalborg,	der	som	minimum	har	timedrift	
på	hverdage,	aften	og	weekend.	

Aalborg Kommune har planlagt at gennemføre en 
række store serviceudvidelser på Aalborgs busnet 
frem mod 2025. De første serviceudvidelser blev 
gennemført i 2015 og 2016, og næste udvidelse for-
ventes på vej i 2017. 

+BUS

+BUS

Aalborg 
Station

Skalborg 
Station

Aalborg Vestby Station

Lindholm Station

Aabybro
Nørhalne

Uttrup Nord

Strubjerg

Vodskov
Hals

Aalborg Lu�havn

Væddeløbsbanen

Hasseris

Skelagervej

Frejlev

City Syd

Godthåb
Svenstrup

Ferslev

Skalborg

Visse

Nøvling

Gug Øst

Gistrup

Klarup
Storvorde

Universitetet

Aalborg
Universitetshospital

Saltumvej

Skallerupvej

Illu. 26.1: Bybuslinjer i Aalborg, der som minimum har timedrift på hverdage, aften og weekend.
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+BUS, Aalborgs nye livsnerve
Status:	Igangværende	aktivitet
Realisering: Forventes klar i 2021

Aalborg	oplever	i	disse	år	en	kraftig	vækst,	herunder	
et	stigende	indbyggertal,	en	stigende	søgning	til	
Aalborg	Universitet	og	etableringen	af	flere	store	
virksomheder,	bl.a.	Aalborg	Universitetshospital.	
Når universitetshospitalet åbner i 2020 vil ca. 6.000 
ansatte,	500.000	patienter	på	årsbasis	og	ca.	700	
daglige besøgende have behov for at kunne komme 
til	og	fra	området.	

Det	stigende	antal	studerende	og	det	nye	universi-
tetshospital resulterer dermed i en særlig stor vækst 
i	trafikken	mod	Aalborg	Øst,	hvilket	er	en	betydelig	
udfordring for byens infrastruktur. Det er i høj grad 
nødvendigt	at	udarbejde	et	nyt	og	mere	effektivt	
kollektivt	trafiksystem,	der	kan	imødekomme	det	
voksende	behov	og	sikre	tilgængelighed	til	disse	store	
institutioner	i	byen.	

Aalborg Kommune arbejder som følge heraf på at 
realisere	en	BRT-løsning	(Bus	Rapid	Transit),	der	går	
under	navnet	+BUS,	i	Aalborg	by.	+BUS	er	en	bus,	der	
kører	med	høj	hastighed	og	hyppig	frekvens	i	eget	
tracé	og	med	egne	stationer/stoppesteder.	

Løsningen	kombinerer	kapacitet	og	hastighed	fra	en	
letbane med enkelthed og omkostninger fra et tradi-
tionelt	bussystem.	Med	+BUS	får	den	kollektive	trafik	
prioritet gennem byen, og derved bliver det muligt at 
opnå	kortere	rejsetider	og	en	bedre	regularitet.	

+BUS	skal	køre	fra	Væddeløbsbanen	i	vest,	over	
centrum	til	universitetsområdet	og	det	kommende	
universitetshospital i øst, se illu. 26.1.

Udover	at	løse	en	åbenlys	mobilitetsudfordring	
forventes	+BUS	også	at	have	et	byudviklingsmæssigt	
potentiale	i	Aalborg.	Højklasse	trafikløsninger	er	
typisk generator for udvikling omkring stoppesteder 
og	stationer	og	medvirker	til,	at	der	opstår	nye	by-	og	
gaderum langs den pågældende strækning. 

+BUS	skal	derfor	ikke	alene	tilgodese	det	voksende	
transportbehov	men	også	understøtte	de	byudvik-	
lingsplaner, som Aalborg Kommune har for byen som 
regionens	kraftcenter.	

+
AALBORG
BUS

Byens nye livsnerve

Illu. 27.1: +BUS i Aalborg, illustrationen er fra www.aalborg.dk
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Få	afgange	i	den	kollektive	trafik	øger	risikoen	for	
lang	ventetid	og	for	at	borgerne	ikke	kan	få	løst	deres	
transportbehov	i	tilstrækkelig	grad,	og	som	en	konse-	
kvens	heraf	fravælges	den	kollektive	trafik.	Trans-
portvaneundersøgelser	viser,	at	tilgængeligheden	til	
kollektiv	trafik	udenfor	myldretid	betyder	en	hel	del	
for	brugen	af	den	kollektive	trafik	generelt.	

Der	findes	således	et	stort	potentiale	i	at	øge	antallet	
af	afgange	udenfor	myldretiden;	et	potentiale,	som	
den	kollektive	trafik	generelt	ikke	er	tilrettelagt	efter	
i dag. 

Fakta:

• 71	%	af	alle	foretagede	ture	er	fritidsrejser	(kilde:	
Transportvaneundersøgelsen,	Transport	DTU).

• 60 % af de passagerer, som vil fravælge kol-
lektiv	trafik,	hvis	afgange	udenfor	myldretid	
bliver	nedlagt,	rejser	også	i	myldretiden	(Kilde:	
http://www.citylab.com/commute/2014/02/
far-beyond-rush-hour-incredible-rise-peak-pub-
lic-transportation/8311/).

• Yderligt	rejser	5	%	af	passagererne	mere	i	
myldretiden,	hvis	betjeningen	udenfor	myld-
retiden	øges	(Kilde:	http://www.citylab.com/
commute/2014/02/far-beyond-rush-hour-in-
credible-rise-peak-public-transportation/8311/).	

Jernbanenettet	udgør	en	stærk	nord-sydgående	akse	
i regionen. Med de planlagte udvidelser på region-
al-	togsdriften,	bliver	denne	akse	forstærket	yderligt,	
og forskellen på områder med og uden togbetjening 
bliver	større.	NT’s	ambition	er,	at	borgere	i	områder	
uden	togbetjening	skal	have	et	lige	så	attraktivt	tilbud	
om transport, som borgere langs jernbanestræknin-
gen har. 

For at busbetjeningen i Det Nordjyske Hovednet kan 
opnå samme status som jernbanen, kræver det først 
og	fremmest,	at	der	tilbydes	en	vis	frekvens.	I	de	
største	buskorridorer	er	der	i	dag	generelt	en	rigtig	
god	dækning	i	myldretiden,	hvor	uddannelsessøgen-
de, pendlere og skoleelever har behov for transport. 
På	øvrige	tidspunkter	kan	der	dog	være	langt	mellem	
afgangene. 

NT anbefaler derfor, at ruter i Det Nordjyske Hoved-
net	som	minimum	skal	have	én	afgang	pr.	time,	også	
aften	og	weekend,	hvilket	svarer	til	basisbetjeningen	
på	jernbanenettet.	NT’s	anbefaling	for	serviceniveau	
på	hovednettet	fremgår	af	tabel	29.1.	

Illu. 29.2 viser, hvilke korridorer på Det Nordjyske 
Hovednet	der	allerede	i	dag	lever	op	til	ambitionen	
om	timedrift	på	hverdage,	aften	og	i	weekender.	Som	
det ses, er det den nord-sydgående jernbaneakse, 
korridorerne	til	Sæby/Frederikshavn	og	Nibe/Løgstør	
samt Aalborgs by- og metrobusser, der i dag lever op 
til	det	ønskede	serviceniveau.	I	den	resterende	del	af	
regionen,	og	særligt	mod	vest,	har	hovednettet	ikke	
det anbefalede betjeningsomfang. 

Det er NT’s anbefaling, at Det Nordjyske Hovednet 
opgraderes,	så	alle	korridorer	i	nettet	har	minimum	
timedrift	alle	dage.		

Det	er	det	vigtigt,	at	Det	Nordjyske	Hovednet	fasthol-
des	som	et	statisk	net.	Et	net	der	forpligter,	og	hvis	
serviceniveau og udstrækning man også kan regne 
med	i	de	kommende	år.	Jernbanetrafik	har	den	fordel,	
at den kører på skinner, hvilket er mere permanent 
end	gummihjul.	Busruter	kan	hurtigt	lægges	om,	og	
derfor	giver	busruter	traditionelt	set	ikke	et	lige	så	
stort	byudviklingsmæssigt	afkast	som	skinnebåren	
trafik.	

Hvis Det Nordjyske Hovednet skal have en posi-
tivt	afsmittende	effekt	på	vækst,	trivsel	og	miljø	i	
Nordjylland, er det derfor anbefalingen, at Region 
Nordjylland og de nordjyske kommuner med denne 
plan	forpligtiger	sig	til	hovednettets	udstrækning	og	
serviceniveau.  

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Opgradering af det regionale busnet
Status:	Test	af	aktivitet	og	efterfølgende	etapevis	udbygning
Realisering:	Forventet	driftsstart,	etape	1,	medio	2019
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Tabel 29.1: Med Mobilitetsplan 2017-20 arbejdes der med at sikre en regelmæssig fre-
kvens på Det Nordjyske Hovednet med minimum timedrift alle dage, også om aftenen og i 
weekenden.

Anbefalet serviceniveau for det Nordjyske Hovednet

Mindst	1	afgang	pr.	time

Hele	året	 Hverdage	 kl.	05-23		 Min.	1	afgang	pr.	time
	 	 Lørdage	 	 kl.	08-23		 Min.	1	afgang	pr.	time
	 	 Søndage		 kl.	09-23		 Min.	1	afgang	pr.	time

Aalborg

Vodskov

Hjallerup

Sæby

Frederikshavn

Skagen

Hirtshals

Hjørring

Vrå

Brønderslev

Aabybro

VadumFjerritslev
Brovst

Løgstør
Nibe

Svenstrup

Støvring

Skørping

Arden

Hobro

Sindal

Terndrup

Hadsund

Mariager

Aalestrup

Farsø
Nykøbing

Hurup

Thisted

Pandrup

Løkken
Østervrå

Asaa

Dronninglund

Hals

Vester Hassing

Storvorde
Gistrup

Klarup

Hanstholm

Aars

Biersted
Nørhalne

Illu. 29.2: Korridorer på Det Nordjyske Hovednet der i dag 
lever op til ambitionen om minimum timedrift alle dage

Hovednet med min. 1 afgang pr. time
Hovednet i øvrigt
Lokalnet

Status i dag

For	Aalborg	By	henvises	til	
kortet	på	s.	26	(illu.	26.1)
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Et fortsat arbejde
I de seneste år har NT løbende arbejdet med at styrke 
de	største	kollektive	trafikkorridorer	i	regionen.	Den	
foreslåede styrkelse af busbetjeningen i Det Nordjys-
ke Hovednet skal derfor ses som en forlængelse af 
det allerede igangværende arbejde. 

I	Trafikplan	for	Nordjylland	2013-16	fremgår	en	
inddeling	af	den	kollektive	trafik	i	et	A+,	A,	B	og	C-net,	
se illu. 31.1. Med mobilitetsplanen forsimples denne 
inddeling,	til	et	hovednet	og	et	lokalnet,	se	illu.	31.2.

Hovednettet	understøtter	de	største	pendlerstrømme	
i Nordjylland og består, foruden tog, af X Busruter, 
regionalruter og de største lokalruter. Det Nordjyske 
Hovednet	dækker	alle	større	byer	i	regionen	(over	
2000	indbyggere),	alle	byer	med	ungdomsuddannel-
ser,	større	virksomheder	og	mange	turistattraktioner	
(turistattraktioner	dækkes	også	af	NT’s	sommerruter).	
Lokalnettet	består	af	de	resterende	lokal-	og	telebus-
ruter,	der	primært	fungerer	som	tilbringertrafik	til	
hovednettet	eller	som	lokal	skolekørsel.	

Med Mobilitetsplanen ønsker NT at fastlægge ret-
ningslinjer og planlægningsprincipper for, hvordan 
NT, de nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
fremadrettet	bør	udvikle	og	værne	om	busruter,	der	
indgår i Det Nordjyske Hovednet samt de ruter der 
indgår	i	Lokalnettet.	

Principperne er:

For hovednettet

• Understøtter	de	største	pendlerstrømme	i	Nord-
jylland

• Hurtig	og	direkte	betjening
• Min.	1	afgang	i	timen	alle	dage,	også	aften	og	

weekend	
• I koordineringen mellem bus og tog prioriteres 

nationale	og	regionale	forbindelser	
• Et	statisk	net	med	ruter	der	sjældent	ændres	

væsentligt 

For lokalnettet

• Understøtter	lokal	skolekørsel	og/eller	fungerer	
som	tilbringerruter	til	hovednettet

• Antal	afgange	og	ruteforløb	tilpasses	lokalt
• Koordineres primært med lokale ringe- og møde-

tider	
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Aalborg

Vodskov

Hjallerup

Sæby

Frederikshavn

Skagen

Hirtshals

Hjørring

Vrå

Brønderslev

Aabybro
Vadum

Fjerritslev

Brovst

Løgstør
Nibe

Svenstrup

Støvring

Skørping

Arden

Hobro

Sindal

Terndrup

Hadsund

Mariager

Aalestrup

Farsø
Nykøbing

Hurup

Thisted

Pandrup

Løkken
Østervrå

Asaa

Dronninglund

Gistrup

Klarup

Hanstholm

Aars

Aalborg

Vodskov

Hjallerup

Sæby

Frederikshavn

Skagen

Hirtshals

Hjørring

Vrå

Brønderslev

Aabybro

VadumFjerritslev
Brovst

Løgstør
Nibe

Svenstrup

Støvring

Skørping

Arden

Hobro

Sindal

Terndrup

Hadsund

Mariager

Aalestrup

Farsø
Nykøbing

Hurup

Thisted

Pandrup

Løkken
Østervrå

Asaa

Dronninglund

Hals

Vester Hassing

Storvorde
Gistrup

Klarup

Hanstholm

Aars

Biersted
Nørhalne
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Pr. juni 2012

Hovednet
Lokalnet

Hovednet

Illu. 31.1: I ”Trafikplan for Nordjylland 2013-16” fremgår en inddeling af 
den kollektive trafik i et A+, A, B og C-net.

Illu. 31.2: Med Mobilitetsplanen forsimples inddeling af busnettet, til et hovednet og et lokalnet.
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Etapevis udbygning af Det Nordjyske Hovednet 
Som det fremgår af illu. 29.2 på forrige side, er det 
primært tog- og busruter i en nord-sydgående akse, 
der	i	dag	lever	op	til	ambitionen	om	timedrift	på	Det	
Nordjyske Hovednet. Der er derfor et oplagt poten-
tiale	i	at	udvide	betjeningen	på	ruter	i	den	vestlige	
del af regionen, så denne del får et serviceniveau, 
der	svarer	til	serviceniveauet	i	den	resterende	del	af	
Nordjylland. 

Illu. 33.1 viser tre mulige korridorer. NT anbefaler, at 
de	første	serviceudvidelser	på	hovednettet	sker	i	en	
eller	flere	af	disse	akser,	da	udvidelser	her	vil	bidrage	
til	en	bedre	sammenhæng	og	et	mere	ensartet	
serviceniveau	i	hele	regionen.	De	potentielle	akser	
betjener	områder	med	flere	store	arbejdspladser,	
ungdomsuddannelser	og	turistattraktioner.	

Helt konkret foreslår NT som etape 1, at der 
iværksættes	et	startprojekt	i	en	eller	flere	af	region-
ens vestlige kommuner, hvor de udpegede korridorer 
ligger.	Projektet	tænkes	bygget	op	som	en	kollektiv	
trafikplan	for	de	involverede	kommuners	kollektive	
trafik	og	skal	munde	ud	i	en	udvidelse	af	servi-
ceniveauet på Det Nordjyske Hovednet. 

Et koordineringsprojekt, er et projekt, der med 

udgangspunkt i en grundlæggende analyse af den 
nuværende	trafik	samt	tæt	dialog	med	relevante	
interessenter, udarbjder et beslutningsgrundlag for 
en	omlægning	og	optimering	af	den	kollektive	trafik.		
Et	grundlag,	som	vil	sikre	at	busnettet	lever	op	til	Mo-
bilitetsplanens	opstillede	planlægningsprincipper,	og	
samtidigt	kvalitetssikrer	og	harmoniserer	det	samlede	
tilbud	om	kollektiv	trafik	hos	de	involverede	parter.

Region Nordjylland og de kommuner som ønsker at 
deltage i startprojektet, skal have interesse i at inves-
tere i Det Nordjyske Hovednet og et ønske om eller 
behov for at gøre en ekstra indsats for vækst, trivsel 
og miljø i området. I forbindelse med mobilitetsplan-
ens høringsperiode vil NT derfor gerne i dialog med 
de relevante kommuner og Region Nordjylland, om 
muligheden for at etablere et sådant projekt for 
udrulning	af	serviceudvidelser	på	hovednettet.

Efter	projektets	afslutning	skal	det	vurderes,	hvordan	
øvrige udvidelser på Det Nordjyske Hovednet skal 
implementeres.	Oplæg	til	de	næste	etaper	kan	være	
som illustreret på illu. 32.1.

Illu. 32.1: Oplæg til etapevis 
udrulning af serviceudvidelser på 
Det Nordjyske Hovednet.
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Illu. 33.2: Det Nordjyske Hovednet og byer i Nordjylland med 1.000 eller flere indbyggere

Illu. 33.1: De potentielle akser dækker over områder med flere store 
arbejdspladser, ungdomsuddannelser og turistattraktioner
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Budget for Det Nordjyske Hovednet 
De overordnede planlægningsprincipper for Det 
Nordjyske	Hovednet	(NT’s	strategiske	busnet)	bliver	
fastlagt ud fra en lang planlægningshorisont. For at 
understøtte	denne	planlægning	er	det	i	forbindelse	
med	den	seneste	ændring	af	lov	om	trafikselskaber	
blevet	et	krav,	at	der	udarbejdes	et	flerårigt	budget-	
overslag for Det Nordjyske Hovednet. Det styrker de 
enkelte kommuners og regioners muligheder for at 
tilrettelægge	egen	trafik	og	midlerne	hertil.

Formålet med lovændringen er at håndtere en del af 
den usikkerhed, der følger af en ét-årig budgetplan-
lægning,	hvor	busruter	kan	besluttes	nedlagt	med	
kort varsel. Kommunernes og regionernes ét-årige 
budgetplanlægning er dog fortsat det bærende ele-
ment i økonomien. 

Det samlede budgetoverslag for Det Nordjyske 
Hovednet, som angivet i Mobilitetsplanen, forhindrer 
ikke, at en kommune eller region af økonomiske hen-
syn ændrer eller nedlægger en busrute, der indgår i

Hovednet Køreplantimer Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov
Bustrafik 612.543 442.933.234  259.248.082 183.685.152

Togtrafik 24.047 100.361.602  41.336.077 59.025.525

Total 636.590 543.294.835 300.584.158 242.710.677

Lokalnet Kpt / antal ture Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov

Bustrafik  300.636  209.742.086  48.330.907 161.411.179

Flextrafik*  112.956 13.175.123  6.727.672 6.447.451

Total 222.917.208 55.058.579 167.858.630

Hovednet Køreplantimer Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov
Bustrafik 612.543 442.933.234  260.544.321 182.388.913

Togtrafik 36.282 149.459.788  52.940.012 96.519.775

Total 648.825 592.393.021 313.484.333 278.908.688

Lokalnet Kpt / antal ture Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov

Bustrafik  300.636  210.360.327  48.572.561 161.787.765

Flextrafik*  145.096 16.703.803  7.433.803 9.270.163

Total 227.064.293 56.006.365 171.057.929

2017

2018

*	Flextur/Teletaxi/Plustur	(fra	2018)

*	Flextur/Teletaxi/Plustur	(fra	2018)
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Hovednet Køreplantimer Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov
Bustrafik 612.543 442.933.234  261.847.041 181.086.192

Togtrafik 36.282 149.459.788 52.940.012 96.519.775

Total 648.825 592.393.021 314.787.054 277.605.967

Lokalnet Kpt / antal ture Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov

Bustrafik  300.636  210.360.327  48.815.424 161.544.903

Flextrafik*  145.664 16.703.967  7.467.610 9.236.357

Total 227.064.293 56.283.034 170.781.259

Hovednet Køreplantimer Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov
Bustrafik 612.543 442.933.234  263.156.277 179.776.957

Togtrafik 42.176 156.218.804  59.940.012 96.278.791

Total 654.718 599.152.037 323.096.289 276.055.748

Lokalnet Kpt / antal ture Operatørudgifter  Indtægter  Tilskudsbehov

Bustrafik  300.636  210.360.327  49.059.501 161.300.826

Flextrafik*  146.234 16.703.967  7.501.586 9.202.381

Total 227.064.293 56.561.087 170.503.207

2019

2020

hovednettet.	Det	er	således	fortsat	op	til
parterne selv at fastlægge serviceniveauet. 

Mobilitetsplan	2017-20	ligger	ikke	op	til	konkrete	
ændringer på Det Nordjyske Hovednet, og der er 
derfor	ikke	planlagte	økonomiske	ændringer	på	nettet	
for NT’s ejere. Mobilitetsplanen foreslår i stedet en 
etapevis opgradering af Det Nordjyske Hovednet, 
hvor de økonomiske konsekvenser fremkommer 
i forbindelse med projektarbejdet for de enkelte 
etaper. 

*	Flextur/Teletaxi/Plustur	(fra	2018)

*	Flextur/Teletaxi/Plustur	(fra	2018)
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Mobilitet for alle 
Fleksibel trafik i landområderne

NT’s	tilbud	om	kollektiv	trafik	i	landområderne	er	i	dag	
Flextur,	som	er	et	godt	og	sikkert	alternativ	til	bussen,	
hvis	behovet	er	sporadisk.	Men	der	mangler	tilbud	til	
landområderne,	som	er	billigere,	og	som	kan	bringe	
borgerne	frem	til	Det	Nordjyske	Hovednet	og	herfra	
videre	med	bus	eller	tog. Det vil medføre, at hovednet-
tet	bliver	et	aktiv	for	langt	flere	af	regionens	borgere,	
end	det	er	tilfældet	i	dag.	

Mobilitetstilbuddet	i	de	nordjyske	landområder	skal	
derfor styrkes. Konkret	går	visionen	ud	på	at	kunne	
tilbyde	kørsel	til	et	stoppested	eller	en	togstation	på	
Det	Nordjyske	Hovednet,	hvor	NT	har	sat	et	loft	på	
både	rejsetid	og	-pris.	Derfor introduceres der med 
Mobilitetsplan 2017-20 en ny kørselsordning Plustur, 
der	nemt,	billigt	og	med	stor	fleksibilitet	bringer	
kunden	fra	adresse	til	bus	og	tog	og	omvendt.	Med	
Plustur	opstår	muligheden	for	en	langt	bedre	udnyttel-
se	af	det	eksisterende	bus-	og	tognet	(Illu.	37.1).	

Samtidigt	fastholdes	Flextur	for	at	sikre	mobiliteten	
lokalt	i	landområderne	dog	med	en	større	grad	af	
fleksibilitet	i	kørselsordningerne,	der	åbner	for,	at	de	
enkelte	kommuner	i	højere	grad	kan	have	indflydelse	
på	servicenuveauet	for	ordningen.

Betydning for vækst, trivsel og miljø i Nordjylland
De	initiativer,	der	iværksættes	med	”Mobilitet	for	alle”,	
vil betyde, at det Nordjyske Hovednet kommer mange 
flere	nordjyder	til	gavn.	Fordi	man	ikke	længere	be-
høver bo i gå- eller cykelafstand fra et busstoppested 
eller	en	togstation	for	at	kunne	benytte	den	kollektive	
trafik.	Det	bliver	ekstra	godt	at	bo	og	virke	i	Nordjyl-
land,	for	selv	i	den	fjerneste	landsby	er	man	ikke	”langt	
ude”.	Her	taler	vi	for	alvor	sammenhængskraft.

I dette afsnit beskrives aktiviteterne:

• Flextur,	fra	adresse	til	adresse
• Plustur,	fra	adresse	til	bus	og	tog

NT	vil	gøre	det	hurtigt	og	nemt	for	alle	i	Nordjylland	at	komme	til	og	
fra pligter, muligheder, fornøjelser og hinanden. Det er NT’s vision, 
at	uanset,	hvor	man	befinder	sig	i	regionen,	skal	der	være	en	god	
adgang	til	Det	Nordjyske	Hovednet,	som	binder	de	større	byer	og	
trafikknudepunkter	sammen	i	og	ud	af	vores	region.

A

B

Illu. 37.1: Med Plustur, og 
andre mobilitetsformer, opstår 
muligheden for en langt bedre 

udnyttelse af det eksisterende bus- 
og tognet.
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Fra adresse til adresse
Flextur	er	kollektiv	trafik	fra	adresse	til	adresse	alle	
ugens	dage,	og	er	sikkerhedsnettet	for	mobilitet	i	land-
områderne. Flextur	har	eksisteret	i	Nordjylland	siden	
1997 og er historisk set udviklet som en erstatning for 
busruter i tyndt befolkede områder med lav eller ingen 
belægning. 

Principperne	for	Flextur	er:

• Direkte	kørsel	fra	A	til	B	(adresse	til	adresse)
• Km-takst	som	fastsættes	af	de	enkelte	kommuner
• Fast	betjeningstid	alle	dage	fra	kl.	6-23
• Bestilles	via	telefon	eller	web

Flextur	kan	benyttes	af	alle,	men	den	typiske	Flextur	
kunde er:

• Kvinde	(71	%)
• Over	60	år	(58%)
• Benytter	Flextur	2-3	gange/mdr	(33	%)
• Benytter	hjælpemidler,	kørestol,	rollator	mv.	(23	%)

Forbindelse til bus og tog
Flextur	er	især	kendetegnet	ved	stor	fleksibilitet,	idet	
der er mulighed for at rejse overalt i Nordjylland. For 
at sikre tværgående koordinering er kunden dog nødt 
til	at	acceptere	fleksibilitet	i	det	planlagte	rejse-	eller	
ankomsttidspunkt.	Skal	Flextur	kombineres	med	andre	
busruter	eller	tog,	vil	rejsen	derfor	oftest	være	forbun-
det	med	større	ventetid	ved	skift	til	busser	og	tog.

Rejsedata	for	Flextur	viser,	at	kun	11	%	af	alle	rejser	
med	Flextur	sker	til	og	fra	Det	Nordjyske	Hovednet.	
Flextur	bidrager	dermed	ikke	i	tilstrækkeligt	omfang	til	
at	koble	landområder	med	begrænset	kollektiv	trafik	
op	på	hovednettet.	

Rejsedata	viser	også,	at	Flextur	primært	benyttes	i	
tidsrummet	10-17	på	hverdage	(illu.	39.1	og	39.2)	og	
primært	benyttes	til	handel,	besøg	og	fritidsaktiviteter	
i nærområdet.	Dette	illustrerer,	at	Flextur	primært be-
nyttes	lokalt	og	ikke	til	sammenkobling	med	den	øvrige	
kollektive	trafik.

Flextur øger mobiliteten
Hver	5.	flexturkunde	oplyser,	at	de	ikke	har	ikke	andre	
alternativer	end	Flextur	og	ville	derfor	ikke	have	udført	
deres	rejse,	hvis	Flextur	ikke	eksisterede.	Dette	under-
streger,	at	Flextur	bidrager	til	nordjydernes	mobilitet	
og	samtidigt	løser	en	vigtig	samfundsmæssig	opgave	
ved	at	tilbyde	transport	til	en	kundegruppe,	hvis	mobi-
litet typisk er faldende. 

Turtallet	for	Flextur	er	stagneret	over	årene	på	ca.	
90.000	udførte	Flexture	i	2015.	Det	samme	er	udgif-
terne	til	Flextur,	som	i	2015	udgjorde	1	%	af	ejernes	
samlede	tilskud	til	NT.	Flextur	er	derfor	en	relativ	lille	
investering, som sikrer mobilitet i de nordjyske land-
områder. 

Det	er	vigtigt	at	bevare	Flextur	i	sin	nuværende	form	
med	de	fastsatte	principper,	da	Flextur	bidrager	til	
nordjydernes mobilitet. Der kan dog med implemente-
ringen	af	den	nye	åbne	fleksible	kørselsordning	Plustur	
være	rationale	i	at	genoverveje	serviceniveauet	på	
Flextur,	eks.	takst	og	åbningstid.	Dette	afgøres	af	den	
enkelte kommune i samarbejde med NT.

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Flextur, fra adresse til adresse
Status:	Igangværende	aktivitet
Realisering: Fastholdes i nuværende form med mulighed for lokale justeringer 

A B Illu. 38.1: Det overordnede princip for 
Flextur, med transport fra adresse til 
adresse.
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Flextur
Antal rejser fordelt på tidsinterval
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Flextur
Antal rejser i 2016, fordelt på ugedag
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Illu. 39.1: Antal rejser på Flextur i 
2016 fordelt på ugedage. Figuren 
viser, at Flextur primært benyttes 
på hverdage.

Illu. 39.2: Antal rejser på Flextur 
i 2016 fordelt på tidsinterval. 
Figuren viser, at Flextur primært 
benyttes mellem kl. 9 og kl. 17.

Illu. 39.3: Takstkort 
for Flextur pr. 1. 
april 2016
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DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Fra adresse til bus og tog
Plustur skal sikre alle nordjyder, som ikke bor i gå- eller 
cykelafstand	fra	kollektiv	trafik,	adgang	til	Det	Nordjy-
ske Hovednet. Plustur giver mulighed for at planlægge 
en samlet rejse, som inkluderer den ordinære, kollek-
tive	trafik.	Herved	bliver	Plustur	en	kørselsordning,	der	
øger	tilgængeligheden	til	Det	Nordjyske	Hovednet	og	
binder hele Nordjylland sammen.

Princippet for Plustur er: 
 

• Kørsel	fra	adresse	til	udvalgte	punkter	på	hoved-
nettet

• Kollektiv	trafiktakst	(22	kr.	-	svarende	til	2	zoner)
• Åbningstid	tilpasset	bus-	og	togafgange
• Bestilles	og	betales	via	Rejseplanen.dk

Plustur	bliver,	sammen	med	Flextur,	NT’s	tilbud	
om	åben	kollektiv	trafik	målrettet	landområder	og	
områder med lav betjening af bus/tog.

Plustur, en ny kørselsordning
Plustur skal styrke mobiliteten i de nordjyske landom-
råder. Det er en kørselsordning, som nemt, billigt og 
fleksibelt	bringer	kunden	fra	adresse	og	frem	til	bus	
og tog. En kørselsordning som binder hele Nordjylland 
sammen. Da	Plustur	planlægges	og	bestilles	gennem	
Rejseplanen.dk, kombineres Plustur med den ordinære 
kollektive	trafik	til	en	samlet	rejse	for	kunden.	Kørsels-
ordningen	skal	derfor	altid	benyttes	i	kombination	med	
den	ordinære	kollektive	trafik.

NT vil gerne sikre mobiliteten mellem landområder og 
byer	til	og	fra	fra	de	store	trafikkorridorer,	og	her	kan	
Plustur	gøre	en	forskel.	Udfordringen	er	at	skabe	bedre	
tilslutningsmuligheder	på	landet,	og	dermed	koble	
landområderne op på et godt hovednet, der løbende 
udbygges.	Det	er	vigtigt,	at	landområderne	får	del	af	
udviklingen	i	den	kollektive	trafik	i	regionen.

Med	Plustur	styrkes	den	kollektive	trafik	på	landet	ved	
at	give	flere	nordjyder	bedre	mobilitet	i	form	af	et	mål-
rettet	tilbringerprodukt,	der	skal	give	nordjyder	bedre	
muligheder	til/fra	Det	Nordjyske	Hovednet	til	samme	
takst,	som	den	øvrige	kollektive	trafik.

Pilottest
Plustur udvikles og testes i samarbejde med Hjør-
ring og Jammerbugt Kommuner. Begge kommuner 
har været med i udviklingen af kørselsordningen på 
baggrund af kommunernes udfordringer med den 
kollektive	trafik	i	landområderne	og	har	bidraget	til	
fastsættelse	af	principperne	for	kørselsordningen.	
Kørselsordningen	og	IT	understøttelsen	for	bestilling	
og planlægning testes derfor i Jammerbugt og Hjørring 
Kommuner, inden kørselsordningen forventes at 
komme	i	drift	i	hele	Region	Nordjylland	til	1/1	2018.

Ultimo	2017	forventes	det	også	at	Plustur	kan	fremsø-
ges	i	Den	Multimodale	Rejseplanlægger.	I	løbet	af	2018	
arbejdes	der	også	med	at	tilføje	Rejsekortet	og	øvrige	
betalingskort som betalingsmiddel for Plustur.

Plustur, fra adresse til bus og tog
Status: Beslutning gennem Mobilitetsplan 2017-20
Realisering:	Forventet	regional	drift	fra	1.	jan.	2018

DK

RK

B

A

Fra adresse til stoppested
Plustur er kollektiv trafik fra adresse til et 
udvalgt stoppested - også kaldet et 
pluspunkt. Plustur udføres af vogne fra 
NT’s Flextrafik, og der kan derfor 
forekomme samkørsel med øvrige 
kørselsordninger i flextrafikken.

Betjeningstid
Der er ikke en afgrænset betjeningsstid på 
Plusturen. Plustur tilpasses altid ankomst 
og afgangstiderne på bus- og tognettet - 
dog ikke natbus og -tog. Plusturen skal 
bestilles 2 timer før ønsket afgang. 

Planlægning
I planlægningen af Plustur tilstræbes det, 
at ventetiden ved ski� til/fra bus og tog 
bliver så kort som muligt. Ventetiden 
tilstræbes ikke at overstige 20 min. 
medmindre, der opstår forsinkelser i 
dri�en. Der vil som minimum altid være en 
ventetid på 5 minutter.

Forbindelse til bus og tog
Plustur kan kun bestilles gennem 
Rejseplanen, og kun, hvis den kan udføres 
i forbindelse med øvrig kollektiv trafik. Er 
start/slut adresse i gå- eller cykelafstand 
(1,5 km), tilbydes der ikke Plustur.

Pluspunkter
Et Pluspunkt er et udvalgt stoppested, 
hvor der kan køres Plustur til og fra. 
Pluspunkterne er nøje udvalgt og ligger 
som udgangspunkt altid på Det Nordjyske 
Hovednet, hvor der som minimum er 
timedri� alle dage, også a�en og 
weekend, og hvor der er gode ventefacili-
teter.

Adversering 
24 timer før og igen 15 min. inden vognens 
forventede ankomst på adressen,  
modtager kunden en SMS med forventet 
tidspunkt for afhentning.

Betaling 
Plustur betales ved bestilling via 
Rejseplanen. Rejsen betales med Dankort. 
Den ordinære kollektive trafik bestilles og 
betales som i dag med kontantbillet, 
rejsekort eller periodekort, når kunden 
stiger på bus eller tog. På længere sigt 
arbejdes der med at tilføje rejsekortet og 
andre betalingskort som betalingsmiddel 
for Plustur.

Takst 
Da Plustur fungerer som en forlængelse af 
bus- og tognettet, tilbydes Plustur til en 
fast pris på 22 kr. pr. tur, svarende til 
kollektiv trafik takst (en 2-zoners billet). 
Egenbetalingen for Plustur er ens i hele 
Region Nordjylland.

Konceptet for Plustur

A 
B

Bestilling  
Plustur bestilles og betales gennem 
Rejseplanen. Plustur kan ikke bestilles via 
telefon. Ultimo 2017 kan rejsen også 
bestilles via Den Multimodale Rejseplan-
lægger.

rejseplanen.dk

Illu. 40.1: Det overordnede princip for 
Plustur, med transport fra adresse til 
udvalgt punkt på Det Nordjyske Hoved-
net.
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Fra adresse til stoppested
Plustur er kollektiv trafik fra adresse til et 
udvalgt stoppested - også kaldet et 
pluspunkt. Plustur udføres af vogne fra 
NT’s Flextrafik, og der kan derfor 
forekomme samkørsel med øvrige 
kørselsordninger i flextrafikken.

Betjeningstid
Der er ikke en afgrænset betjeningsstid på 
Plusturen. Plustur tilpasses altid ankomst 
og afgangstiderne på bus- og tognettet - 
dog ikke natbus og -tog. Plusturen skal 
bestilles 2 timer før ønsket afgang. 

Planlægning
I planlægningen af Plustur tilstræbes det, 
at ventetiden ved ski� til/fra bus og tog 
bliver så kort som muligt. Ventetiden 
tilstræbes ikke at overstige 20 min. 
medmindre, der opstår forsinkelser i 
dri�en. Der vil som minimum altid være en 
ventetid på 5 minutter.

Forbindelse til bus og tog
Plustur kan kun bestilles gennem 
Rejseplanen, og kun, hvis den kan udføres 
i forbindelse med øvrig kollektiv trafik. Er 
start/slut adresse i gå- eller cykelafstand 
(1,5 km), tilbydes der ikke Plustur.

Pluspunkter
Et Pluspunkt er et udvalgt stoppested, 
hvor der kan køres Plustur til og fra. 
Pluspunkterne er nøje udvalgt og ligger 
som udgangspunkt altid på Det Nordjyske 
Hovednet, hvor der som minimum er 
timedri� alle dage, også a�en og 
weekend, og hvor der er gode ventefacili-
teter.

Adversering 
24 timer før og igen 15 min. inden vognens 
forventede ankomst på adressen,  
modtager kunden en SMS med forventet 
tidspunkt for afhentning.

Betaling 
Plustur betales ved bestilling via 
Rejseplanen. Rejsen betales med Dankort. 
Den ordinære kollektive trafik bestilles og 
betales som i dag med kontantbillet, 
rejsekort eller periodekort, når kunden 
stiger på bus eller tog. På længere sigt 
arbejdes der med at tilføje rejsekortet og 
andre betalingskort som betalingsmiddel 
for Plustur.

Takst 
Da Plustur fungerer som en forlængelse af 
bus- og tognettet, tilbydes Plustur til en 
fast pris på 22 kr. pr. tur, svarende til 
kollektiv trafik takst (en 2-zoners billet). 
Egenbetalingen for Plustur er ens i hele 
Region Nordjylland.

Konceptet for Plustur

A 
B

Bestilling  
Plustur bestilles og betales gennem 
Rejseplanen. Plustur kan ikke bestilles via 
telefon. Ultimo 2017 kan rejsen også 
bestilles via Den Multimodale Rejseplan-
lægger.

rejseplanen.dk

Rejsebestemmelser for Plustur
Der er udarbejdet nedenstående rejsebestemmelser 
for	Plustur.	Der	kan	komme	få	ændringer	til	rejsebe-
stemmelserne i forbindelse med testen af Plustur i 
Jammerbugt	og	Hjørring	Kommuner,	som	afsluttes	i	
efteråret	2017.
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2 På Rejseplanen indtaster jeg min start- (A) 
og min slutadresse (B). Rejseplanen giver 
mig forskellige rejseforslag. Jeg vælger 
den rejse, der passer mig bedst. Det er en 
rejse, der kombinerer Plustur, en togrejse 
og en busrejse.

1 Jeg ønsker mig en rejse fra A til B.

3 Fra Rejseplanen bliver jeg sendt videre til 
en bestillingsportal, hvor min ønskede 
Plustur skal bestilles. Første gang, jeg 
bestilte en Plustur, blev jeg oprettet som 
bruger på portalen. Portalen viser mig en 
oversigt over den/de Plusture, jeg ønsker 
at bestille og viser også, hvilke bus-/togaf-
gange den/de forbindes til. Jeg får også et 
vejledende tidspunkt for, hvornår 
Plusturen henter mig på min adresse.

4 Jeg bestiller Plusturen(e) og kommer nu 
videre til betalingssiden. Her betaler jeg 
for Plusturen(e) med mit Dankort.

5 E�er jeg har bestilt min Plustur, modtager 
jeg en e-mail med en bekræ�else på den 
bestilte tur. Herudover får jeg en sms 
advisering 24 timer og 15 min, før jeg 
hentes på min adresse, med forventet 
tidspunkt for afhentning.

A B

Bestilling af Plustur

Kundens rejse med Plustur
Illustrationen	på	s.	42-43	viser	kundens	rejse	gennem	
bestilling	og	udførelse	af	Plustur.
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Jeg hentes på min adresse af en Plustur. 
15 min. inden vognes ankomst har jeg fået 
en SMS om, at min Plustur er på vej, så jeg 

er klar til at komme afsted. En Plustur 
koster altid 22 kr. (svarende til en 2-zoners 

billet med bussen) uanset, hvornår på 
dagen jeg rejser, og hvilket Pluspunkt jeg 
skal frem til. Plusturen betalte jeg, da jeg 
bestilte rejsen på Rejseplanen.dk, så jeg 

skal ikke tænke på at have kontanter med.

6

7 Plusturen kører mig frem til et af de 
pluspunkter på Det Nordjyske 
Hovednet, der ligger tættest på min 
adresse. Når jeg bruger Plustur, er det 
lidt forskelligt fra gang til gang, hvilket 
Pluspunkt, jeg bliver kørt til. Det 
afhænger af, hvilken bus eller tog jeg 
skal med videre på min rejse.

A 

B

PLUS-
PUNKT

PLUS-
PUNKT

Plusturen sætter mig af på togstationen. 
Her oplever jeg aldrig at vente mere end 
20 min, inden jeg skal videre med toget. 
Inden jeg stiger på toget, tjekker jeg ind 
med mit rejsekort. Præcis som jeg 
plejer.  

Plusturen kører mig det 
sidste stykke fra Det 
Nordjyske Hovednet og 
til min slutadresse.

10

8 Jeg står af toget inde i byen. Her ski�er jeg 
til en bus for at komme videre på min 
rejse. Nogle gange er der lidt ventetid, når 
jeg skal ski�e mellem tog og bus. Det 
kommer helt an på, hvor jeg skal hen, og 
hvordan de forskellige køreplaner passer 
sammen.

Jeg står af bussen ved et af de pluspunkter på Det 
Nordjyske Hovednet, der ligger tættest på min 

slutdestination. Da  jeg bestilite min Plustur, 
fortalte rejseplanen mig præcis, hvor jeg skal stå af. 
Jeg husker at tjekke ud med mit rejsekort. Jeg skal 

videre med en Plustur igen og går hen til en 
p-plads, der er markeret til Plustur. Jeg venter 

aldrig mere end 20 min. inden min Plustur 
ankommer. Jeg betalte også for denne Plustur, da 
jeg bestilte gennem Rejseplanen.dk. Turen koster 

22 kr.

9

Udførelse af Plustur
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Planlægning af Plustur
Plusturene planlægges gennem Rejseplanen.dk. Når 
kunden indtaster sin startadresse og slutadresse i 
Rejseplanen, søger Rejseplanen den bedst mulige 
rejse	for	kunden	baseret	på	rejsetid.	Plusturen	kan	kun	
fremsøges,	hvis	der	er	mulighed	for	forbindelse	til	den	
ordinære	kollektive	trafik.	Findes	forbindelsen	ikke,	
vises Plustur ikke som en mulighed i Rejseplanen.

Plustur	fungerer	ved,	at	kunden	hentes	på	aftalt	
adresse	og	køres	frem	til	nærmest	Pluspunkt	på	Det	
Nordjyske	Hovednet	eller	fra	pluspunkt	til	adresse.	
Pluspunkterne	på	hovednettet	er	udvalgt,	så	Plustu-
ren bliver så kort som muligt for kunden og for så vidt 
muligt	at	undgå	parallelkørsel	med	bus-	og	togtrafik-
ken. 

Der	findes	sammen	med	pluspunkterne	enkelte	plan-
lægningsparametre,	som	indstilles	i	Rejseplanen	for	at	
få de bedst mulige rejser for kunderne. 

Planlægningsparametrene er:
• Antal pluspunkter der tages i betragtning ved 

fremsøgning af plusture
• Køretid	for	plusturen
• Plusturens	længde/varighed	i	forhold	til	den	kol-

lektive	andel	af	rejsen

Alle	parametre	testes	i	forbindelse	med	pilottesten	i	
Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Herved sikres den 
mest	optimale	opsætning	af	parametrene	til	forventet	
driftsstart	for	Plustur	1/1	2018.

A1 Rejseplanen søger altid e�er bus/tog 
tilkoblingsmuligheder i de 2 nærmeste 
pluspunkter i forhold til start-/slutadresse. 
Det kan derfor være forskelligt fra rejse til 
rejse hvilket pluspunkt, kunden får tilbudt 
en Plustur til.

A2 Er der sekundære pluspunkter som et af 
de 2 nærmeste på startadressen, søger 
Rejseplanen kun rejser fra dette punkt 
inden for punktets betjeningstidspunkt 
(eks. 6-20). Uden for dette betjeningstids-
punkt søger Rejseplanen e�er rejser i de 2 
nærmeste primære pluspunkter

A3 Er startadressen tæt på en kommune-
grænse, kan kunden opleve at blive 
tilbudt en rejse til et punkt både i egen 
kommune, og i nabokommunen.

Planlægning af Plustur

A1 A2 
A3 Primære pluspunkter

Sekundære pluspunkter

A1 Rejseplanen søger altid e�er bus/tog 
tilkoblingsmuligheder i de 2 nærmeste 
pluspunkter i forhold til start-/slutadresse. 
Det kan derfor være forskelligt fra rejse til 
rejse hvilket pluspunkt, kunden får tilbudt 
en Plustur til.

A2 Er der sekundære pluspunkter som et af 
de 2 nærmeste på startadressen, søger 
Rejseplanen kun rejser fra dette punkt 
inden for punktets betjeningstidspunkt 
(eks. 6-20). Uden for dette betjeningstids-
punkt søger Rejseplanen e�er rejser i de 2 
nærmeste primære pluspunkter

A3 Er startadressen tæt på en kommune-
grænse, kan kunden opleve at blive 
tilbudt en rejse til et punkt både i egen 
kommune, og i nabokommunen.

Planlægning af Plustur

A1 A2 
A3 Primære pluspunkter

Sekundære pluspunkter

Illu. 44.1: Forklaring af principperne for Pluspunkterne
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Nye services og transporttilbud
Samarbejde med nye mobilitetspartnere

NT vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, for-
eninger	og	andre,	der	kan	tilbyde	private	transporttilbud	som	delebi-
ler,	-cykler,	taxi	og	samkørselsordninger.	På	basis	af	dem	vil	vi	udvikle	
et	koncept	for	lettilgængelige,	bæredygtige	og	trygge	transporttil-
bud, der bygger på NT’s brand og rutenet, og som forstærker nordjy-
dernes oplevelser af mobilitet, både i byen og på landet.

Der er i gennemsnit 1.39 person i hver bil, der kører på 
vejene i Danmark. Det betyder, at der i hver eneste bil 
altid	er	cirka	tre	ledige	pladser	(www.tudata.dk).	Her	er	
et	klart	uudnyttet	potentiale,	og	en	grund	til	at	tænke	
den	kollektive	trafik	som	andet	og	mere	end	bus,	tog	
og	flextrafik.

Nye	transporttilbud,	som	delebilsordninger	og	privat	
samkørsel,	er	for	alvor	ved	at	få	fat.	Udviklingen	drives	
af	to	stærke	kræfter;	et	ønske	om	at	have	”adgang	til”	
fremfor at ”have ejerskab” og udbredelsen af smartp-
hones/tablets	og	en	åben	datapolitik
 
De	nye	transporttilbud	spås	en	fremtid	både	i	byen	
og på landet, dog i forskellige varianter. Nogle forret-
ningsmodeller	er	baseret	på	delebiler	købt	til	formålet,	
andre på deling eller udlejning af almindelige private 
biler, herunder også samkørsel. 

NT vil forsøge at skabe synergi mellem nye og ”gamle” 
aktører i bestræbelserne på at skabe god mobilitet og 
sikre	den	rette	udnyttelse	af	kapaciteten	på	vejene.	NT 
vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, 
foreninger	og	andre,	der	kan	tilbyde	private	trans-
porttilbud	som	delebiler,	-cykler,	taxi	og	samkørsels	
ordninger. 

Betydning for vækst, trivsel og miljø i Nordjylland
På basis af de nye partnerskaber vil NT udvikle et 
koncept	for	lettilgængelige,	bæredygtige	og	trygge	
transporttilbud,	der	bygger	på	NT’s	brand	og	rutenet,	
og som forstærker nordjydernes oplevelser af mobili-
tet, både i byen og på landet. 

Betydningen af de nye partnerskaber kan være: 

• Bedre	udnyttelse	af	den	eksisterende	kapacitet	på	
vejene 

• Trængslen og CO2-udslippet mindskes
• Bedre	integration	mellem	traditionel	kollektiv	

trafik	(bus	og	tog)	og	nye	mobilitetstilbud	
• Yderområdernes	mobilitet	styrkes	

I dette afsnit beskrives aktiviteterne:

• Test med samkørsel
• Taxa,	som	en	del	af	den	kollektive	trafik
• Test med delebiler

Der	findes	adskillige	koncepter	på	markedet,	som	
kunne være interessante samarbejdspartnere, herun-
der:

• Delecykler
• Færger	og	fly
• Langdistancebusser
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Test med samkørsel
Status: Test
Realisering:	Lanceret	i	Aalborg,	Hjørring	og	Frederikshavn	Kommuner	i	marts	2017		

Generelt om samkørsel
Samkørsel	kan	opdeles	i	fritidssamkørsel	og	pend-
lingssamkørsel, og herunder kan man have spontan 
samkørsel.	Samkørsel	kan	være	privat	aftalt	mellem	
personer der kender hinanden eller være organiseret 
via forskellige services mellem personer, der ikke nød-
vendigvis kender hinanden på forhånd.

Samkørsel	er	udbredt	i	hele	verden.	Eksempelvis	i	USA	
mellem	de	større	byer	og	i	flere	europæiske	lande.	I	
Europa er carpooling.com som den største udbyder 
med over seks mio. brugere i 14 europæiske lande. I 
Danmark er samkørsel mest udbredt på længere fri-
tidsture,	hvor	der	planlægges	lidt	tid	i	forvejen,	og	hvor	
der	er	en	gensidig	økonomisk	gevinst	(Trafikstyrelsen.
dk,	Analyserapport:	Kør	smart	kør	sammen,	juni	2014).

Fakta	om	samkørsel	viser,	at	der	ved	ture	til	arbejde	i	
gennemsnit i Danmark er 1,05 personer i bilen. Set på 
alle	ture,	er	bilerne	lidt	bedre	udnyttet,	da	der	her	er	
1,39	personer	i	hver	bil	(www.tudata.dk).	

Samkørsel	er	et	alternativ	og	supplement	til	offentlig	
transport	samt	til	at	eje	egen	bil.	Samkørsel	kan	også	
bidrage	til	at	mindske	trængslen	på	vejene	og	medføre	
bedre	fremkommelighed,	også	for	den	kollektive	trafik.	

Forsøgsprojekt: NT+GoMore
NT og GoMore indgår i samarbejde med Frederiks-
havn, Hjørring og Aalborg Kommuner i forsøgspro-
jektet NT+GoMore, med det mål at øge mobiliteten 
i	Nordjylland	ved	at	tilbyde	borgerne	muligheden	for	
samkørsel via GoMore’s etablerede koncept. Formålet 
med	projektet	er	at	øge	udbud	og	efterspørgsel	efter	
samkørsel uden for de større byer i Nordjylland. 

Hvad er GoMore?
GoMore specialiserer sig i at formidle:

• Samkørsel
• Privat biludlejning
• Leasing	af	biler	

GoMore etablerede sig i 2005 og har i dag mere end 
270.000 registrerede medlemmer i Danmark. GoMore 
er Danmarks største portal indenfor samkørsel og 
privat biludlejning. I deres koncept går 90% af indtæg-
terne	til	de	bilister,	som	stiller	et	lift	til	rådighed.	

På baggrund af GoMores stærke brand har NT valgt at 
samarbejde med GoMore om at facilitere nye mobi-
litetsmuligheder	i	landdistrikterne,	hvor	de	kollektive	
transporttilbud	ikke	altid	er	tilstrækkelige.	

Samarbejdet i praksis
Borgerne i Nordjylland vil kunne søge samkørselsmu-
ligheder	direkte	på	NTs	hjemmeside.	Herefter	bliver	
de ledt over på GoMore’s hjemmeside for at booke og 
betale den ønskede GoMore rejse. Kunden sørger selv 
for	transport	frem	til	det	aftalte	pick-up	sted.  

På GoMore’s hjemmeside kan brugerne desuden 
vælge	at	udbyde	et	lift	eller	udleje	deres	bil.	GoMore	
håndterer	administration,	kundeservice	og	sørger	for	
gratis	kaffe	på	alle	Q8	stationer.		

Lancering af NT+GoMore
Lanceringen	af	forsøgsprojektet	afholdes	i	to	faser:

Fase 1:   
• Mulighed for at søge samkørsel på NTs hjemme-

side. 
• Åbning af udvalgte samkørselsstoppesteder i Hjør-

ring, Frederikshavn og Aalborg kommuner. 

Fase 2:   
• GoMore	samkørsel	integreret	i	Den	Multimodale	

Rejseplanlægger, så rejseforslag med samkørsel 
kan fremsøges. 

Når pilotprojektet lanceres i marts 2017, vil det være 
muligt at fremsøge samkørselmuligheder på NT’s 
website,	og	der	vil	blive	etableret	samkørselsstoppe-
steder i udvalgte byer i de 3 pilotkommuner. 

Piloten	blev	igangsat	i	marts	2017	og	fortsætter	frem	
til	konceptet	forventes	integreret	i	Den	Nordjyske	
Rejseplanlægger. Resultatet af projektet afgør, om kon-
ceptet	skal	udvides	til	de	øvrige	nordjyske	kommuner.
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Test med Taxa
Status: Test
Realisering:	ultimo	2017			

Med	introduktionen	af	den	multimodale	rejseplan	i	NT,	
vil	det	fremover	være	muligt	for	kunderne,	at	få	tilbudt	
rejser	og	kombinationsrejser,	som	ikke	kun	indeholder	
de	traditionelle	kollektive	transport	produkter,	som	
også	delebil,	Plustur,	Flextur,	samkørsel	og	Taxa.	

Taxabranchen	i	Nordjylland	er	gået	sammen	og	har	
dannet	foreningen	”Taxi	i	Nordjylland”,	alene	til	det	
formål, at kunne være en samlende enhed i forhold 
deltagelse	i	projektet	om	den	multimodale	rejseplan	i	
Nordjylland. 

Foreningen er åben for alle vognmænd, som ønsker at 
deltage i projektet, og foreningen skal sikre samling om 
både de tekniske og organisatoriske opgaver, forret-
ningsregler, mv. Teknisk set tager foreningen udgangs-
punkt	i	taxa	appen	Moove,	som	er	i	drift	i	Aarhus	og	
København og som nu testes i Hjørring og Thisted.

Formålet	med	samarbejdet	er	at	gøre	Taxa	til	en	del	af	
den	kollektive	trafik,	ved	at	koble	Taxa	på	Rejseplanen.	
Her	vil	kunden	kunne	få	en	fast	pris	på	taxaturene,	der	
direkte	fra	A	til	B	eller	til	og	fra	den	kollektive	trafik.	
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Test med delebiler
Status: Test
Realisering:	Forventes	i	drift	i	løbet	af	2018

Generelt om delebiler
Delebil	er	et	koncept,	hvor	flere	kunder	deles	om	at	
anvende	en	eller	flere	biler.	Kunderne	ejer	ikke	bilerne,	
det gør en delebilsleverandør, men kunderne har 
adgang	til	at	anvende	bilen.	Det	gør	det	muligt	for	
kunderne	at	låne	en	delebil	på	det	tidspunkt	og	i	det	
tidsrum,	hvor	de	har	brug	for	den,	og	der	betales	kun	
for	den	periode,	den	bruges	samt	et	evt.	kontingent/
abonnement.	Det	er	en	ordning,	der	er	målrettet	be-
hovsbestemt	brug	og	lejlighedsvise	formål,	fx	indkøb,	
weekendture	o.l.	

Der	findes	forskellige	tilgange	til	delebilsordningerne:

• Delebiler, hvor bilerne holder på faste stamplad-
ser:	delebilisterne	reserverer	bilerne	på	nettet,	
henter bilen på dens faste plads, kører en tur og 
returnerer	bilen	til	den	faste	plads.	Delebilerne	
kan reserveres med øjeblikkeligt varsel eller lang 
tid	i	forvejen.	Brugeren	betaler	både	tidstakst	
og	kilometer	takst.	Internationalt	kendes	dette	
koncept	som	“two-way	carsharing”.

• Bybiler:	kan	afhentes	ét	sted	og	afleveres	et	
andet sted, inden for nærmere angivne områder. 
Bilisterne	finder	og	reserverer	bybilen	på	nettet.	
Bybiler	kan	ikke	reserveres	lang	tid	i	forvejen,	da	
bilens placering kendes lige før brugeren reser-
verer.	Brugeren	betaler	typisk	kun	for	tidsleje	
pr minut, hvilket gør lange ture dyre men korte 
billige.	Internationalt	kendes	dette	koncept	som	
“one-way	carsharing”.	

• Nabo-biler: her udlejer ejere af privatbiler deres 
biler	til	andre	medlemmer	af	en	ordning.	Udlej-
ningen	foregår	via	nettet,	og	udlejer	fastsætter	
selv	prisen.	Udlejer	og	lejer	aftaler	selv	tidspunkt	
for overdragelse af bilen og nøglen. Konceptet har 
potentiale	til	at	bringe	delebiler	ud	til	en	kreds	af	
brugere, der bor i mindre tætbefolkede områder, 
hvor	der	måske	ikke	er	tilstrækkeligt	grundlag	
for andre delebil-typer, idet de private ejere af 
bilerne	står	for	alle	faste	udgifter.	Internationalt	
kendes	dette	koncept	som	“peer-to-peer	carsha-
ring”

(www.danskedelebiler.dk)

Kun 0,3 % af den danske befolkning mellem 18 og 84 
år	er	medlem	af	en	delebilsklub.	Det	svarer	til	0,4	%	
af danskere med kørekort. Den typiske delebilist er 
primært par med børn, der bor i storbyerne, og har en 
indkomst over 300.000 kr., samt en videregående ud-
dannelse.	Desuden	bor	de	tæt	på	en	station	og	cykler	
mere	end	resten	af	befolkningen	(www.tudata.dk).

Erfaringer	viser,	at	én	delebil	erstatter	mellem	fire	
og fem privatbiler, så udover at skabe mobilitet for 
kunderne, mindsker det også antallet af biler på vejene 
og dermed CO2	udledningen	samt	skaber	flere	ledige	
parkeringspladser. 

En	delebil	muliggør	således,	at	kunder	kan	få	adgang	til	
en bil, når de har brug for det, uden at være bundet af 
de omkostninger, der ellers er ved at eje en bil. Delebi-
ler	er	derfor	et	alternativ	til	at	eje	egen	bil	men	også	et	
supplement	til	cykel	og	offentlig	transport.

Forsøg i Nordjylland
I Nordjylland er påbegyndt et arbejde med at udvikle 
og udrulle et delebilskoncept. Det er i et samarbejde 
mellem NT, Aalborg Kommune og en delebilsleveran-
dør. Målet er at udvikle et delebilskoncept, der skaber 
mobilitet for nordjyderne, kan sammentænkes med 
anden	kollektiv	trafik,	og	som	fremgår	i	Den	Multimo-
dele	Rejseplanlægger	som	et	tilbud	på	lige	fod	med	
andre	mobilitetstilbud.
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En tryg og god rejse for alle 
Fysisk sammenkobling af trafikken

Den	tid	er	forbi,	hvor	man	enten	var	til	bil	eller	bus/	
tog. NT hylder mangfoldigheden og vil være der for 
alle. Gøre op med ”enten eller”. Introducere den 
moderne ”mobilist”, der vælger både bilen og bussen
alt	efter,	hvad	der	passer	bedst	den	pågældende	dag	
eller	i	den	givne	situation.	Det	kræver,	at	vi	favner	både	
ham, der tager bussen hver dag og hende, der kører 
med tog en gang om året. Foruden alle dem, der plejer 
at	sværge	til	bilen.	Nøgleordet	er	tryghed.	

Mobilitetsplanens fysiske udmøntning er en sammen-
kobling	af	alle	transporttilbud	både	de,	der	udføres	af	
NT og de, der udføres af private aktører, i et koncept 
for	knudepunkter.	Målet	er	at	skabe	attraktive	knude-
punkter,	der	samler	tog,	bus,	flextrafik,	samkørsel,	de-
lebiler osv. i en fysisk kontekst. Formålet er at synliggø-
re	brugernes	transportmuligheder	og	øge	deres	lyst	til	
at	benytte	og	skifte	mellem	forskellige	transportformer	
og gøre det nemt.  

Knudepunktskonceptet skal ikke forstås som et selv-
stændigt	tiltag,	men	som	en	videreudvikling	af	det	
stoppestedskoncept,	der	blev	præsenteret	i	”Trafikplan	
for Nordjylland 2013-16”. Der er i høj grad behov for 
denne videreudvikling, hvis NT skal gå fra at være et 
traditionelt	trafikselskab	til	at	blive	et	mobilitetssel-
skab,	der	favner	andet	end	den	sædvanlige,	kollektive	
trafik.	

Betydning for vækst, trivsel og miljø i Nordjylland
Konceptet	har	således	til	formål	at	integrere	nye	trans-
portmuligheder	i	en	konkret,	geografisk	kontekst,	så	
de på sigt kan blive en integreret del af NT’s samlede 
tilbud	om	transport.	I	praksis	sker	dette	ved,	at	der	
udarbejdes	og	opsættes	en	række	fysiske	elementer	
til	markering	af	knudepunkter	og	nye	transportformer	
i regionen, som en synliggørelse af mulighederne for 
mobilitet.	Forhåbningen	er,	at	langt	flere	nordjyder	vil	
blive	bevidste	om	deres	transporttilbud	og	herved	vil	
følge	sig	mere	mobile	uanset,	hvor	de	befinder	sig	i	
regionen.

I dette afsnit beskrives aktiviteterne:

• Styrkelse og markering af knudepunkter

Fremtidens	kollektive	trafik	skal	ikke	bare	omfatte	busser,	tog	og	
flextrafik,	men	også	taxi,	delebiler,	samkørsel,	cykler	osv.	NT	har	
en	ambition	om	at	indgå	partnerskaber	med	nye,	private	aktører,	
hvilket kræver, at også de fysiske rammer kan rumme de mange 
transportformer	og	skiftet	herimellem.
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Styrkelse og markering af knudepunkter
Status: Beslutning gennem Mobilitetsplan 2017-20
Realisering:	Udrulning	opstartes	medio	2018

Stoppestedskoncept og designlinje for stoppesteds-
udstyr
I	”Trafikplan	for	Nordjylland	2013-16”	satte	NT	og	de	
nordjyske kommuner i fællesskab fokus på at forbedre 
stoppestedsfaciliteterne i Nordjylland. Som en del af 
planen blev der udarbejdet et koncept for stoppeste-
der og en fælles designlinje for stoppestedsudstyr. 

Stoppestedskonceptet består af en niveauopdeling af 
stoppesteder, hvor der for hvert stoppestedsniveau 
er	defineret	et	sæt	minimumsfaciliteter.	Konceptet	
indeholder	fire	kategorier:	Terminal,	Superstop,	Stop	
og Ministop. Alle stoppesteder kan placeres i en af de 
fire	kategorier	efter	brugsomfang	(antal	påstigninger	
pr.	dag).	Jo	flere	daglige	brugere,	jo	bedre	faciliteter.
 
NT’s designlinje for stoppestedsudstyr er udarbejdet 
i	samarbejde	med	arkitektfirmaet	C.	F.	Møller	og	en	
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 
nordjyske kommuner. 
 

Designlinjen	indeholder	alle	traditionelle	stoppe-
stedselementer, herunder stoppestedsstandere, 
læskærme,	bænke,	cykelparkering	og	affaldskurve,	se	
ill. 54.1.

”Trafikplan	for	Nordjylland	2013-16”	resulterede	i,	at	
NT i 2014 indsendte en samlet ansøgning på vegne af 
de	nordjyske	kommuner	til	Trafik-,	Bygge-	og	Boligsty-
relsens	”Pulje	til	forbedring	af	den	kollektive	trafik	i	
yderområder”	om	medfinansiering	af	udstyr	og	opgra-
dering af stoppesteder. 

Trafik-,	Bygge-	og	Boligstyrelsen	gav	tilsagn	om	tildeling	
af puljemidler og opgraderingen er således i fuld gang. 
Pt. er der opsat i alt 127 nye læskærme i Nordjylland.

Illu. 54.1: Designlinjen for NT’s stoppestedskoncept indeholder alle 
traditionelle stoppestedselementer, herunder stoppestedsstandere, 
læskærme, bænke, cykelparkering og affaldskurve
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Koncept for knudepunkter
I	et	knudepunkt	mødes	forskellige	transportformer.	
De	traditionelle	kollektive	trafikformer,	bus,	tog	og	
flextrafik	suppleres	med	nye	tiltag	som	f.eks.	delebiler,	
samkørsel,	taxi,	cykler	osv.,	for	på	denne	måde	at	give	
den bedst mulige mobilitet for borgerne. 

Målet	er	at	gøre	op	med	den	traditionelle	opfattelse	af	
kollektiv	trafik	og	private	tilbud	som	værende	konkur-
renter,	men	i	stedet	at	se	de	forskellige	transportfor-
mer	som	et	supplement	til	hinanden.

I	dag	er	de	nordjyske	stoppesteder	og	stationer	ind-
rettet	til	bus	og	tog,	men	der	mangler	faciliteter,	der	
understøtter	de	nye	transportformer,	og	som	gør	det	
nemt at kombinere disse. Konceptet for knudepunkter 
er derfor en videreudvikling af NT’s stoppestedskon-
cept	og	har	til	formål	at	binde	trafikken	(både	den	
kollektive	og	den	private)	såvel	som	fysiske	og	digitale	
elementer sammen. 

Som beskrevet på forrige side indeholder NT’s stoppe-
stedskoncept	en	inddeling	af	stoppesteder	i	fire	kate-
gorier	efter	brugsomfang.	I	hver	kategori	er	der	angivet	
en	række	minimumsfaciliteter,	og	det	er	disse	krav	til	
faciliteter, der med denne mobilitetsplan videreudvik-
les med en række nye elementer. 

De nye elementer skal gøre det muligt at implemen-
tere	et	knudepunkt	og	en	række	nye	transportformer,	
herunder Plustur og samkørsel, ved stop i de forskellige 
kategorier.	Yderligere	vil	det	være	muligt	at	etablere	et	
knudepunkt	i	et	område	uden	kollektiv	trafikbetjening.	

Et	knudepunkt	er	således,	i	NT’s	optik,	ikke	afhængig	
af	hverken	geografi	eller	brugsomfang	og	kan	derfor	
findes	på	hovednettet	ved	de	store	stationer	og	termi-
naler, såvel som i mindre bysamfund og på landet. 
Da konceptet fortsat er under udarbejdelse, er det 
præcise omfang af designopgaven og af antallet af nye 
fysiske elementer endnu ikke fastsat. 

Bus

Tog

Bil Cykel

Delecykel

Samkørsel

Taxi

Privat

Flextrafik

Ko
lle

kt
iv 

tra
fik

Dele-ordninger

Knudepunkt

Illu. 55.1: I et knudepunkt mødes forskellige trans-
portformer. De traditionelle kollektive trafikformer, 
bus, tog og flextrafik, suppleres med nye tiltag som 
f.eks. delebiler, samkørsel, taxi, cykler osv. Knu-
depunkterne udpeges og indrettes alt efter hvilke 
trafikprodukter det skal koble sammen
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Pt. arbejdes der med et hierarki af skiltning:

Knudepunktsmarkør: Markøren skal være centralt pla-
ceret og skabe opmærksomhed omkring de mobilitets- 
ydelser,	der	findes	fra	det	pågældende	knudepunkt.	
Konceptet kendes fra terminaler, hvor der skiltes med 
bus,	tog	og	metro,	f.eks.	på	Flintholm	Station	i	Køben-
havn samt fra Bremen, hvor konceptet mobil.punkt 
angiver, hvor der er delebilsordninger i byen, se refe-
rencebillederne illu. 56.1 og 56.2. Knudepunktsmarkø-
ren	skal	synliggøre	de	forskellige	transportformer,	både	
traditionelle	og	nye,	offentlige	og	private.	

Trafikinformation: Placeringen af de enkelte trans-
porttilbud	ved	et	knudepunkt	vil	variere	fra	sted	til	
sted	og	vil	i	nogle	tilfælde	være	lokaliseret	fysisk	og	
visuelt	langt	fra	hinanden.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	der	
etableres	en	god	og	centralt	placeret	trafikinformation	
i et knudepunkt. Der skal etableres afgangsskærme og 
information	med	tilhørende	vejvisning,	der	sikrer,	at	
brugerne	nemt	og	enkelt	kan	finde	frem	til	det	rette	
sted	og	foretage	et	skifte	mellem	transportformerne.	
Informationen	udarbejdes	efter	principperne	i	TUS,	der	
er	et	fælles	tværgående	koncept	for	trafikinformation,	
og som allerede kendes fra de nordjyske terminaler og 
stationer,	se	illu.	56.3.	

Markering af nye transportformer: Der er behov for 
skiltning,	der	viser,	hvor	de	konkrete	holdepladser	til	
bl.a. samkørsel og Plustur er lokaliseret i det pågæl-
dende knudepunkt. I forbindelse med samkørsel kan 
brugerne	allerede	i	dag	aftale	at	mødes	på	en	bestemt	
station,	men	at	finde	det	specifikke	sted	på	statio-
nen kan være svært. Ved at udvælge og skilte ved en 
bestemt	p-plads,	gøres	det	lettere	for	brugerne	af	
finde	frem	til	hinanden	og	at	fortsætte	rejsen	sammen.	
Med	Plustur	er	det	ligeledes	vigtigt,	at	kunden	nemt	
kan	se,	hvor	han/hun	vil	blive	afhentet	af	en	Plus-
turschauffør.	Ved	at	markere	de	enkelte	transport-
former er det målet, at det på sigt bliver ligeså let 
at bruge f.eks. samkørsel og Plustur, som det er at 
finde	et	busstoppested	eller	en	station.	Markering	af	
parkeringspladser	til	specifikke	formål	kendes	f.eks.	fra	
pladser	reserveret	til	elbiler,	se	illu.	56.4.

P-plads til nye transportformer: Ved knudepunkterne 
anlægges eller reserveres der en eksisterende p-plads 
til	samkørsel	og	Plustur.	Pladsen	skal	markeres	med	
skiltning og evt. i belægningen. 

Illu. 56.1: Markør 
på Flintholm 
Station i Køben-
havn

Illu. 56.3: 
Eksem-
peler på 
TUS

Illu. 56.4: P-plads 
reserveret til elbiler

Illu. 56.2: 
Markør fra Bremen
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Ud	over	skiltning	kan	der	blive	behov	for	andre	mar-
keringer, f.eks. i belægning eller belysning. På illu. 57.1 
ses NT’s foreslåede udvidelse af stoppestedskonceptet 
med de elementer, der er nødvendige for at integrere 
de	nye	services.	Udvidelsen	af	stoppestedskonceptet	
medfører, at der er behov for også at udvide NT’s 
designlinje for stoppestedsudstyr med en række nye 
elementer. 

Det er ønsket, at designudtrykket fra NT’s designlinje 
videreføres, så der sikres en klar sammenhæng mellem 
eksisterende stoppestedselementer og nye elementer. 
Samtidig	er	det	målet,	at	de	nye	elementer	udarbejdes	
med et så generisk design, at det på sigt bliver muligt 
at	udbrede	udstyret	til	andre	landsdele	og	andre	trafik-
selskaber, såfremt der opstår et ønske herom. 

De nye elementer skal, ligesom det allerede udar-
bejdede	stoppestedsudstyr,	være	med	til	at	forbedre	
nuværende	og	potentielle	kunders	opfattelse	af	kol-
lektiv	trafik	og	mobilitet.	Elementerne	skal	synliggøre,	
hvilke eksisterende transportmuligheder kunderne har 
med	kollektiv	trafik	såvel	som	med	de	nye	services,	
der introduceres. NT har på baggrund af disse ønsker 
bedt C. F. Møller om at videreudvikle designlinjen for 
stoppestedsudstyr.	Dette	sker	i	samarbejde	med	en	
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 
nordjyske kommuner.
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Illu. 57.1: NT’s foreslåede udvidelse af stoppestedskonceptet med de elementer, der er nødvendige for at integrere de nye services 
(markeret med blåt)
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Udpegning af knudepunkter
Målet	er,	at	der	i	løbet	af	planperioden	opsættes	en	
knudepunktsmarkør og implementeres nye ser-
vices	ved	alle	større	stationer	og	terminaler	på	Det	
Nordjyske	Hovednet.	Dette	skal	øge	synligheden	af	
eksisterende såvel som nye transportmuligheder og 
samlet	set	være	med	til	at	øge	nordjydernes	mobilitet.	
Derudover vil der være behov for at anlægge et antal 
pladser	til	Plustur	langs	korridorerne	på	hovednettet,	
se kortet illu. 58.1.

Knudepunkter	findes	i	forskellig	skala,	lige	fra	store	
terminaler	på	hovednettet	til	mindre	lokaliteter	i	
landsbyer.	På	kortet	nedenfor	er	de	største	og	vigtigste	
knudepunkter	på	hovednettet	markeret.	Ambitionen	
er,	at	disse	knudepunkter	skal	understøtte	hovednet-
tet,	når	dette	rulles	ud.	

Yderligere	kræver	en	succesfuld	implementering	af	
mindre knudepunkter i landsbyer mv., at der et lokalt 
engagement hos den pågældende landsby/kommune. 
Knudepunkter	udenfor	hovednettet	kan/vil	således	
blive	implementeret	løbende	efter	behov	eller	ønske.

De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres 
vigtige	infrastrukturelle	funktion	i	regionen	(større	sta-
tioner	på	banestrækningerne,	busterminaler,	havne	og	
lufthavnen),	eller	ud	fra	den	pågældende	bys	størrelse	
og/eller	funktion	samt	på	baggrund	af	et	ønske	om	en	
jævn	geografisk	spredning	af	punkter	i	regionen.
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Illu. 58.1: Anbefalede stationer og terminaler på Det 
Nordjyske Hovednet hvor der opsættes en knude-
punktsmarkør. Knudepunkterne vil indholde forskel-
lige transportformer, herunder Plustur (bortset fra 
knudepunkterne i Aalborg by). Derudover vil der være 
behov for at anlægge et antal pladser til Plustur langs 
korridorerne på hovednettet. De primære Pluspunkter 
er tilgængelige alle dage, de sekundære Pluspunkter 
kan kun benyttes på hverdage.
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Én indgang for kunden 
Digital sammenkobling af trafikken

Det kræver, at vi arbejder med forbedringer inden for 
alle	de	trin	på	rejsen,	som	tilsammen	udgør	den	totale	
oplevelse for kunden. Og at NT via markedsføring og 
kommunikation	træder	i	karakter	som	den,	der	forbin-
der	alle	de	kollektive	transportformer	i	Nordjylland,	og	
derigennem skaber både sammenhæng og sammen-
hængskraft.

Inddragelsen	af	nye	transporttilbud	vil	blive	understøt-
tet	af	et	digitalt	værktøj,	Den	Multimodale	Rejseplan-
lægger i Nordjylland, som tager afsæt i Rejseplanen og 
data	herfra,	og	giver	kunderne	en	vifte	af	forskellige	
offentlige	og	private	transportmuligheder,	når	de	søger	
på	en	rejse	fra	A	til	B.	

Et rejseforslag kan i det nye værktøj bestå af dét, som 
vi kender fra Rejseplanen i dag, en bus og/eller en 
togtur	men	også	kombinationer,	hvor	flexture,	delebi-
ler,	-cykler	eller	taxiture	indgår.	Det	er	ambitionen,	at	
kunden	skal	kunne	knytte	sine	personlige	oplysninger	
til	online	værktøjet	således,	at	rejsen	kan	bestilles	og	
betales i én arbejdsgang.

Den	Multimodale	Rejseplanlægger	udvikles	som	en	
skalérbar løsning, der i første omgang implementeres 
som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik på at 
øge mobiliteten, særligt i landdistrikterne. 

Betydning for vækst, trivsel og miljø i Nordjylland
At udarbejde et digitalt værktøj, der kombinerer eksi-
sterende	og	nye	transporttilbud,	vil	være	banebryden-
de	i	DK	og	et	stort	skridt	mod	en	mere	tilgængelig	og	
attraktiv	kollektiv	trafik	og	øget	mobilitet.

Håbet	er	at	sikre	en	bedre	udnyttelse	af	den	eksiste-
rende infrastruktur, kapacitet og transportudbud ved 
at	forene	kollektive	og	private	transporttilbud	i	en	
multimodal	rejseplan	for	Nordjylland.

Derudover kan rejseplanlæggeren give borgerne et 
bredere syn på mobilitet ved at kommunikere og mar-
kedsføre	en	bredere	palette	af	transporttilbud.	Det	vil	
give	borgerne	i	landdistrikter	flere	rejsemuligheder	og	
bedre	adgang	til	kollektiv	trafik.

I dette afsnit beskrives aktiviteterne:

• Den	Multimodale	Rejseplanlægger	i	Nordjylland

NT vil gøre det enkelt og overskueligt for kunderne at komme fra 
A	til	B	uanset,	om	de	kører	med	bus,	tog,	Flextrafik,	+BUS,	nye	
transporttilbud	eller	en	kombination.	Sikre	at	hele	rejsen	hænger	
sammen og kan planlægges i et og samme klik.
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Forsøgsprojekt 
I	samarbejde	med	Rejseplanen	A/S	sætter	NT	i	dette	
projekt fokus på at forbedre mobiliteten i de nordjyske 
landdistrikter	gennem	udvikling	af	Den	Multimodale	
Rejseplanlægger i Nordjylland. Rejseplanlæggeren er 
en videreudvikling af den eksisterende Rejseplan, idet 
den	bygger	på	den	samme	teknologiske	platform,	men	
i	fremtiden	vil	indeholde	både	offentlige	og	private	
transporttilbud.	

Rejseplanlæggeren udvikles som en skalérbar løsning, 
der i første omgang implementeres som et forsøgs-
projekt i Nordjylland med henblik på at øge mobilite-
ten,	særligt	i	landdistrikterne.	Herefter	vil	erfaringer,	
resultater	og	anbefalinger	blive	videregivet	og	drøftet	
i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre 
gode	erfaringer	nationalt.	Projektet	er	etableret	i	sam-
arbejde	med	Rejseplan	A/S	med	støtte	fra	Trafik-	og	
Byggestyrelsen.

Projektets formål er at sikre bedre mobilitet i landdi-
strikter gennem:

• Tilbyde	borgerne	langt	flere	kombinationsmulig-
heder	i	rejseplanlægningen	i	form	af	taxi,	samkør-
selordninger, delebiler, færger m.v. med henblik 
på	at	give	borgere	i	landdistrikterne	adgang	til	nye	
ruter.

• At borgerne let kan fremsøge rejser baseret på 
deres	specifikke	præferencer	(tid,	pris,	til/fra-
valg	af	specifikke	udbydere	m.v.),	hvilket	giver	
dem	mulighed	for	at	finde	de	hurtigste	og/eller	
billigste	rejsemuligheder	på	tværs	af	offentlige	
og	private	transportformer	samt	mulighed	for	at	
fortage billetkøb uanset, hvor i regionen de bor.

Projektet er et 2-årigt projekt, der strækker sig fra 
medio	2016	til	medio	2018.

Koncept
Hvor	Rejseplanen	i	dag	er	begrænset	til	at	indeholde	
bus-	og	togtrafik,	skal	Den	Multimodale	Rejseplan-
lægger favne et bredere udvalg af transportløsninger 
således,	at	kunderne	samlet	set	får	flere	og	bedre	
muligheder for at løse deres individuelle transportbe-
hov. Rejseplanlæggeren vil således gøre det muligt at 

udnytte	den	eksisterende	infrastruktur	og	kapacitet	på	
vejene bedre ved at etablere partnerskaber på tværs af 
transportbranchen	med	udbydere,	der	i	traditionel	for-
stand	ikke	opfattes	som	en	del	af	den	kollektive	trafik.

I	tråd	med	rejseplanens	strategi	vil	den	multimodale	
rejseplanlægger	udstille	rejseforslag.	Derudover	etab-
leres	der	integrationsplatforme	til	forskellige	brancher,	
så	det	bliver	nemt	for	borgerne	i	regionen	at	bestille	
og betale rejsen hos de forskellige transportudbydere 
indenfor rejseplanlæggerens univers. I projektet etab-
leres	der	også	en	webshop,	som	giver	alle	borgere	let	
adgang	til	bestilling	og	betaling	af	NT’s	billettyper.

Rejseplanlæggeren skal desuden indeholde informa-
tion	om	pris	på	de	forskellige	transportformer,	der	
indgår i rejsen, ikke bare for bus og tog, men også for 
andre	aktørers	transporttilbud.	Bestilling	og	betaling	af	
rejser	vil	foregå	på	de	individuelle	partneres	websites	
eller via eksterne portaler.

Løsningen	vil	i	første	omgang	favne	NT’s	transportfor-
mer	(bus,	tog,	Flextur	og	Plustur),	taxi,	samkørselstje-
nester, delebiler og færger, men på sigt vil den kunne 
favne	indenrigsfly,	biludlejning	m.v.	og	derved	samle	
diverse	transportformer	i	Nordjylland	i	én	rejseplan-
lægger.

Hensigten	er,	at	Den	Multimodale	Rejseplanlægger	
skal fungere i samspil med de fysiske knudepunkter i 
Nordjylland.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	design	og	ikoner	
fra den virtuelle verden går igen i den fysiske således, 
at der er en tydelig sammenhæng. Det er målet, at 
kunderne skal opleve, at de fysiske elementer på f.eks. 
et	knudepunkt	understøtter	det,	de	præsenteres	for	
online på rejseplanlæggeren og omvendt.

DET NORDJYSKE HOVEDNET - TOG

DET NORDJYSKE HOVEDNET - BUS

Overtagelse af regionaltogsdriften
Bane til Aalborg Lufthavn

Opgradering af busnettet
+ BUS

FLEX
Plustur
Flextur

ØVRIGE TILBUD
Samkørsel
Delebiler

KNUDEPUNKTER
Opgradering af togstationer

Knudepunkter og multistoppesteder

DEN NORDJYSKE 
REJSEPLANLÆGGERDin verden 

rundt

Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland
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Illu. 63.1: Den Multimodale rejseplanlægger vil indeholde 
informationer om de traditionelle kollektive trafikformer 
såvel som private ordninger. Tilsammen skal dette give 
nordjyderne flere transportmuligheder og gøre dem mere 
mobile.

A

B

Din verden 
rundt

Illu. 63.2: Eksempler på 
rejsesøgninger i Den Mul-
timodale Rejseplanlægger
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1.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE

Om ordningen

Lovgrundlag Som borger har man adgang til læge og speciallæge efter Sund-

hedslovens § 59 og § 64.

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-

relse med hjemmel i Sundhedslovens § 170 og i Bekendtgørelse nr. 

1266 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedslo-

ven.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge med henblik på 
at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgen-
de manglende evne til egen transport.

Hvad hjælper kommu-
nen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Borgere, der er omfattet af ordningen:

Borgere, som er bosat i Frederikshavn Kommune og som tilhører 
sikringsgruppe 1.

Borgere, som modtager social pension kan visiteres til kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge eller special-
læge.

Borgere, der er henvist til speciallæge, kan få kørsel eller befor-
dringsgodtgørelse, såfremt speciallægen er beliggende mere end 
50 km. fra borgerens bopæl, og hvis omkostningen til transporten 
overstiger 60 kr.

Der kan ydes godtgørelse for kørsel til/fra speciallæge uden hen-
visning ved besøg hos speciallæge i øjensygdomme (oftalmologi), 
eller speciallæge i øre-næse-halssygdomme (oto-rhino-laryngologi) 
samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabs-
afbrydelse inden udløbet af 12. uge.

Borgere har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller 
særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment 
praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør 
det nødvendigt.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Borger, der er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig 
til alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge via kollektiv 
trafik, egen bil eller andet (herunder at ægtefælle eller anden 
pårørende kan køre), ydes godtgørelse til billigst forsvarlige trans-
portmiddel.

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere til kørsel 
via NT Flextrafik. Dette er gældende for borgere, der ikke er i 
stand til at benytte alternative transportmidler.
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Kommunen træffer afgørelse om kørselstype eller befordrings-
godtgørelse fra gang til gang. I visse tilfælde visiteres kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til et længerevarende forløb eller en fast 
bevilling.

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Er borger visiteret til kørsel foregår dette via NT Flextrafik.

Borger kan forvente en vis omvejskørsel - blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i bilen til/fra alment prak-
tiserende læge/nærmeste speciallæge. Omvejskørslen kan være 
op til 100 % af borgerens direkte transporttid fra A til B.

Borger må påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentnings-
tidspunkt, såfremt dette ikke medfører forsinkelse til behandling. 
Ankomst planlægges til maksimalt 30 minutter før aftalte behand-
lingstidspunkt.

Borger må påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning hos 
læge/speciallæge.

Er borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende for-
hold:

1) Der ydes godtgørelse svarende til transport til egen alment 
praktiserende læge nærmeste speciallæge.

2) Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

3) Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal over-
stige 25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager 
pension efter de sociale pensionslove)

4) Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60 
kr. i alt og afstanden fra bopæl til speciallæge skal mini-
mum være 50 km. (gældende for borgere, der ikke modta-
ger pension efter de sociale pensionslove)

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borger.

En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder 
eller helbredstilstand.

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.

Hvad indeholder ydel-
sen ikke?

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til:

Tandlæge, fodterapeut, psykolog, privat praktiserende fysiotera-
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peut, kiropraktor og lignende.

Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er blevet 
visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de krite-
rier, der er beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Hvordan foregår visita-
tion?

Borgere visiteres til ydelsen hos Frederikshavn Kommunes kørsels-
kontor.

Når borger henvender sig første gang, vurderes behovet for kørsel 
ud fra faste kriterier vedr. borgers funktionsniveau. Der meddeles 
enkeltbevilling og behovet for kørsel vurderes fra gang til gang. 

Ved en midlertidig bevilling indsættes slutdato, og bevillingen 
ophører denne dag. 

Ved behov for varig bevilling udfylder borger et ansøgningsskema. 
Funktionsniveauet vurderes ud fra journaloplysninger og indhentel-
se af oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder evt. ind-
hentning af lægeattest.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
kørselskontoret ved telefonisk henvendelse fra borger.

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet.

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, §5, stk 1. nr. 9. (jf. www.patientombuddet.dk).

1.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING

Om ordningen

Lovgrundlag Som borger har man adgang til optræning efter Servicelovens § 86 

samt Sundhedslovens § 140.

I visse tilfælde yder kommunen befordring med hjemmel i Service-

lovens § 117 eller befordring/befordringsgodtgørelse med hjemmel 

i Sundhedslovens §§ 172-173 samt bekendtgørelse nr. 1266 om 

befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Kørsel efter Servicelovens  § 117 og kørsel efter Sundhedslovens § 
172:

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
genoptræning og vedligeholdelsestræning for at kompensere bor-
gere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne 
til egen transport.

Hvad hjælper kommu-
nen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra genoptræning. I visse tilfælde kan kommunen sørge for 
transporten eller betale befordringsgodtgørelse.
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Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Kørsel Servicelovens § 117:

Borgere der er omfattet af ordningen:

1. Borgere som på grund af betydelig, varig fysisk eller psy-
kisk nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage 
egen befordring til træning bevilliget jf. sel § 86

Bemærk, at borgere uden adgang til offentlig transport ikke af den 
grund får ret til fri befordring.

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger, 
ydes ikke befordring.

Borger skal anvende det træningssted, hvor den nødvendige træ-
ning efter kommunens vurdering kan foregå

Borger betaler på baggrund af det ugentlige befordringsbehov et 
fast månedligt abonnement, der fastsættes af kommunen

Ved længerevarende afbrydelse af træningsforløbet afmelder bor-
ger befordring til Visitationsenheden.

Kørsel/kørselsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 172:

Borgere, der er omfattet af ordningen:

1) Borger modtager pension efter de sociale pensionslove, og 
som er bevilliget genoptræning efter Sundhedslovens § 140

2) Borger modtager pension og har en samlet udgift til og fra 
træningsstedet med det  billigste forsvarlige befordrings-
middel på over 25 kr

3) Borger der ikke modtager pension, hvor afstanden mellem 
borgeres bopæl og træningsstedet overstiger 50 km, og 
udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel i alt 
overstiger 60 kr

4) Borger der ikke modtager pension, hvis helbredstilstand 
udelukker transport med kollektive befordringsmidler. 
Manglende adgang til kollektive befordringsmidler beretti-
ger ikke til kørsel.

Befordring ved borgers frie valg af genoptræningssted, beregnes 
på baggrund af afstanden til eller fra det genoptræningssted, hvor 
nødvendig genoptræning efter kommunens vurdering kan foregå.

Kommunen visiterer ikke til kørsel til specialiseret genoptræning, 
som foregår på sygehuset. Sygehusene administrerer kørslen. 
Kommunen finansierer denne udgift.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Kørsel Servicelovens § 117:

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
transportmidler.

Kommunen træffer afgørelse om befordring ud fra en konkret indi-
viduel vurdering af borgers funktionsniveau.

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger til 
træningen, bevilliges ikke kørsel.
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Kørsel efter sundhedslovens § 172:

Hvis man som borger er omfattet af ordningen og selv kan trans-
portere sig til almen genoptræning (via kollektiv trafik, egen bil 
mv.) ydes godtgørelse til billigste mulige transportmiddel.

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
transportmidler.

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgers 
funktionsniveau.

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik. 
Der kan ikke vælges alternative transportformer.

Omsorgskørsel dækker transport fra dør til dør og evt. hjælp til at 
forcere fortove og trapper. Det er vigtigt, at borger er klar på det 
fastlagte tidspunkt.

Borger kan forvente en vis omvejskørsel, blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i køretøjet. Omvejskørslen 
kan være op til 100 % af borgers direkte transporttid fra A til B.

Som borger må man påregne op til 15 minutters ventetid ved af-
hentningstidspunktet, såfremt dette ikke medfører forsinkelse i 
forhold til træningen. Ankomsttidspunktet planlægges til maksi-
malt 30 minutter før det aftalte tidspunkt.

Som borger må man påregne op til 45 minutters ventetid ved af-
hentning på træningsstedet.

Der kan forekomme afvigelser i kørselstidspunktet både på ud- og 
hjemturen.

I forhold til den daglige køreplanlægning er det vigtigt, at borger
afbestiller kørsel så tidligt som muligt, og senest dagen før. Afbe-
stilling skal ske til Kørselskontoret.

Frederikshavn Kommune vil periodisk følge op på borgersfunkti-
onsnedsættelse og borgers mulighed for selv at varetage befor-
dring til træningsstedet. Hvis borger uindervejs selv bliver i stand 
til at transportere sig til træningsstedet, bortfalder bevillingen. 

Kørsel Servicelovens § 117:

Kørsel til træning kan bevilliges i op til 3 gange ugentlig.

Bevillingsperioden er individuel, og gælder så længe Frederikshavn 
kommune vurderer, at borger er berettiget til kørsel. Kommunen 
vil ved 1. træning, løbende og efter 4 uger revurdere kørselsbeho-
vet.

Borger oplyses om, at de selv skal kontakte Visitationsenheden og 
afmelde kørslen, hvis de selv bliver i stand til at komme til træ-
ning.

Der er egenbetaling for borger.

Kørsel efter Sundhedslovens § 172:

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder føl-
gende forhold:

• Der ydes godtgørelse svarende til transport til det genop-
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træningssted, som kommunen har visiteret til.

• Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager pension 
efter de sociale pensionslove)

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
60 kr. i alt, og afstanden fra bopæl til genoptræningsste-
det skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der 
ikke modtager pension efter de sociale pensionslove)

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borgeren.

Der er ingen egenbetaling for borger.

En ledsager til en borger, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af borgers alder eller 
helbredstilstand.

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af borger.

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør, at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.

Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Kørsel Servicelovens § 117:

Betaling af omsorgskørsel sker via en abonnementsordning, hvor 
borger tegner et abonnement på baggrund af det ugentlige antal 
ture, som borger er visiteret til.

Betaling for abonnement sker kvartalsvis bagud.

Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero, hvilket betyder, 
at borger vil blive afkrævet betaling for abonnementet, uanset om 
ordningen benyttes eller ikke benyttes.

Er borger gennem længere tid forhindret i at deltage i træningen, 
eksempelvis som følge af længerevarende sygdom eller indlæggel-
se, skal Visitationsenheden kontaktes. Herefter afmeldes kørsels-
ordningen fra efterfølgende måned.

Ønsker borger på et senere tidspunkt at genoptage træning og 
kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, som på ny vil 
vurdere sagen. 

Ønsker borger kørsel ud over det, der er visiteret til, er det for 
borgers egen regning.

Kørsel Sundhedslovens § 172:

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der 
er beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Hvordan foregår visita- Borger eller pårørende skal kontakte Visitationsenheden, Center 
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tion? for Social og Sundhedsmyndighed, som ud fra en konkret individuel  
vurdering træffer afgørelse om tildeling af kørsel. 

Senest to uger efter henvendelsen har borger krav på at visitator 
vurderer sagen. Visitator sender umiddelbart efter en afgørelse til 
borger.

Borger kan forvente opstart af kørslen i den efterfølgende uge, 
medmindre andre forhold taler imod.

Borger kontakter selv kørselskontoret, når borger har fået en kør-
selsbevilling og kender sine træningstider.

Ved første fremmøde på træningscenteret vil borgers kørselsbehov 
blive afklaret yderligere.

Når en borger er visiteret til ordningen, vil Frederikshavn Kommu-
ne periodisk følge op på borgerens funktionsniveau og behov for 
kørsel.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
borger ved telefonisk henvendelse til Kørselskontoret.

Klagevejledning Kørsel servicelovens § 117:

Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kørsel Sundhedslovens § 172:

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet.

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, § 5, stk. 1. nr. 9. (jf. 
www.patientombuddet.dk).

1.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO

Om ordningen

Lovgrundlag Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelo-

vens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befor-

dringsgodtgørelse med hjemmel i Folkeskoleloven § 26 og i Be-

kendtgørelse nr. 25 om befordring af elever til folkeskole efter 

Folkeskoleloven.

Elever som er visiteret til en special-SFO-plads efter Servicelovens 

§ 36 kan modtage kørsel efter Servicelovens § 41.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
specialundervisning i folkeskolen med henblik på at sikre at ele-
verne får mulighed for at følge den daglige undervisning, samt 
mulighed for at benytte special-SFO.

Hvad hjælper kommu- Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten eller at 
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nen med? eleven benytter sig af bussen på lige fod med de øvrige elever. 
Her kan kommunen yde befordringsgodtgørelse eller betalt skole-
kort. I særlige tilfælde kan kommunen sørge for transporten.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Følgende elever er omfattet af ydelsen:

 Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km.
 Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km.

 Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km.

 Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km.

 Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfar-

lig.

Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes kørsels-

berettigede ud fra en individuel vurdering af den pågældendes 

elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle vurdering 

foretages ud fra:

 Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske 

handicaps mv.).

 Adfærdsmæssige problemer.

 Elevens udviklingsniveau.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis:

- Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx 

skolebus eller andre kørsler via Flextrafik som allerede kø-
rer i området for at hente andre elever. 

Elever over 4. klasse, hvor forældrene ikke selv har mulighed for 
transport, vil som udgangspunkt blive visiteret til at benytte sko-
lebussen eller øvrig kollektiv transport. 

I visse særlige tilfælde kan kommunen visitere eleven til kørsel via 
Flextrafik. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med kom-
munens skolebusordning, normal kollektiv trafik eller via NT Flext-
rafik. 

Kørslen med skolebus eller normale busruter foregår efter den 
fastlagte køreplan. 

Ved kørsel med Flextrafik køres der som udgangspunkt kun mellem 
elevens folkeregisteradresse og skole. Det er således kun muligt at 
eleven hentes eller afleveres til flere adresser i helt særlige til-
fælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation. 

Kørslen forgår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever. 
Der må derfor også forventes en vis omvejskørsel, men det til-
stræbes at køretiden ikke overtiger 60 min. hver vej for kørsel 
inden for Frederikshavn Kommune og op til 90 min. ved kørsel til 
andre kommuner.

For kørsel med skolebus og Flextrafik tilrettelægges der med 1 
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morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler afhængig af skolen. 

Ved kørsel til special-SFO er der 1 morgenkørsel og 1- 2 hjemkørs-
ler. Forældre har ikke mulighed for selv at bestemme disse tids-
punkter.

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet: 

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra skole.

 Placering i bussen/taxa.

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende.

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på 

problemet.

Hvis der undtagelsesvis bevilliges enetransport, revurderes beho-
vet løbende.

Hvad indeholder ydel-
sen ikke?

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller befordringsgodt-
gørelse hvis:

1. Eleven er indskrevet på en privat/friskole
2. Eleven går på en skole uden for skoledistriktet hvis eleven 

ikke er henvist af kommunen til denne skole.

Derudover dækker ordningen ikke:

 Kørsel af elever som ikke er visiteret til specialundervisning
 Kørsel til og fra SFO
 Kørsel til særlige klubtilbud

Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste 
takst. Der kompenseres for strækningen fra hjemmet til special-
skole/special-SFO.

Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel 
via Flextrafik.

Hvordan foregår visita-
tion?

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages 
en individuel vurdering af, om eleven kan benytte almindelig sko-
lebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres med Flextra-
fik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne 
kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodt-
gørelse.

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et 
kortere bustræningskursus i samarbejde med elevens forældre.

Der følges op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter be-
hov.

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af 
Center for Familie/Center for Unge. Sagsbehandler foretager en 
vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til Spe-
cial SFO samt barnets alder, og barnets fysiske og psykiske funkti-



www.bdo.dk                12

onsniveau. 

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Skolerne bestiller skolekort og kørselskontoret bestiller Flextrafik. 

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af skolen. 

Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes. 
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. 
taxa. 

Klagevejledning Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af kommu-
nalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ 
myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2.

Afgørelse om befordring mellem hjemmet og special SFO eller 
befordringsgodtgørelse kan påklages til Ankestyrelsen efter revur-
dering af sagen i Center for Familie/Center for Unge.

1.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING

Om ordningen

Lovgrundlag Børn som er visiteret til:

Særlige dagtilbud efter SEL § 32

Aflastning/plejefamilier efter SEL § 52 stk. 3.5 eller § 84/ § 44

Jf. Servicelovens § 41 har forældre mulighed for selv at admini-

strere kørslen i forbindelse med bevilling af § 84/ § 44

I visse tilfælde kan kommunen yde befordring eller befordrings-

godtgørelse med hjemmel i Servicelovens § 41.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
særlige dagtilbud og aflastning, i de tilfælde hvor forældrene ikke 
selv har mulighed for at køre.

Hvad hjælper kommu-
nen med?

Udgangspunktet er, at det er forældrenes ansvar at få transporte-
ret deres barn til og fra særlige dagtilbud og aflastning. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Børn, der kan være omfattet af ordningen:

1) Børn der er bevilliget aflastning

2) Børn der er indskrevet i specialdaginstitution
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Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis:

- Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalin-
stitution.

- Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene.
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udeluk-
ket.

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

I særlig tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til 
særlige dagtilbud og aflastning kan kørslen foregå med NT’s Flext-
rafik-ordning. 

Der kan forventes en vis omvejskørsel som følge af, at der vil være 
andre børn i bilen. Det tilstræbes, at transporttiden for intern 
kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter for eks-
tern kommunekørsel. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet: 

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra institution.

 Placering i bussen/taxa.

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende.

 Transporten skal have været afprøvet i en længere periode, 

før der kan bevilges enetransport.

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen/taxa, have været vurderet som en mulig løsning 

på problemet.

Hvis der undtagelsesvis er bevilliget enetransport, revurderes be-

hovet løbende.

Kørslen kan som udgangspunkt kun foretages til og fra barnets 
folkeregisteradresse ved kørsel til særlige dagtilbud. Det er såle-
des kun muligt at barnet hentes/afleveres til flere adresser i helt 
særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale 
situation.

Kørsel til aflastning er undtaget fra dette i de tilfælde, hvor bar-
net køres mellem aflastningsinstitution og dagtilbud/special-
SFO/særligt klubtilbud. 

Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt 
er mulighed for ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. 
Dette tidpunkt vil blive bestemt ud fra barnets placering på ruten. 
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tids-
punkt for afhentning og aflevering. Tidspunktet kan endvidere 
blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn på ruten 
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og i forbindelse med ferier. 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra forældre ved henvendelse til kørselskontoret.

Hvad indeholder ydel-
sen ikke?

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til:

1. Kørsel til regionale dagtilbud for døve og blinde
2. Kørsel til normal-SFO
3. Kørsel til almindelige dagtilbud/børnehaver
4. Kørsel til almindelige klubtilbud

Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste 
takst. Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den 
reelle merudgift.

Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel via Flextrafik.

Hvordan foregår visita-
tion?

Bevilling af kørsel til aflastning/plejefamilier bliver vurderet af 
Center for Familie/Center for Unge i forbindelse med, at de visite-
rer til en aflastningsplads/plejefamilie. Sagsbehandler foretager 
en vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til 
institution samt barnets alder, og barnet fysiske og psykiske funk-
tionsniveau.

Alternativt afsøges mulighed for at aflastningsforældre kan hen-
te/bringe barnet.

Ved bevilling til kørsel af børn til særlige dagtilbud udbetales der 
som udgangspunkt befordringsgodtgørelse for kørsel i de tilfælde, 
hvor kørslen udløser en reel merudgift. I særlige tilfælde, fx hvor 
barnet har behov for at blive kørt med handicapbil og forældrene 
ikke selv har mulighed for dette, kan der søges om befordring ved 
at rette henvendelse til Visitationsudvalget.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Kørselskontoret bestiller kørslen via Flextrafik. 

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af institutionen. 

Ved opstart på ny institution eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen kan ændres. I denne 
periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa.

Klagevejledning Kørsel til aflastning/plejefamilie

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Fami-
lie/Center for Unge.

Kørsel til særlige dagtilbud jf. § 32

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Visitationsudvalget.
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1.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTER

Om ordningen

Lovgrundlag Kommunens tilbud om omsorgskørsel til kommunens dagcentre og 

daghjem for demente er reguleret efter Servicelovens § 79. 

Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller 

give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbudde-

ne.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Omsorgskørsel er transport til og fra kommunens aktivitetscentre 
og daghjem. 

Kørslen tilbydes brugere, som på grund af nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne ikke er i stand til at varetage egen be-
fordring til og fra aktivitetscentre og dagtilbud.

Hvad hjælper kommu-
nen med?

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra det visiterede aktivitetstilbud. I visse tilfælde kan kommu-
nen visitere til en midlertidig kørselsordning.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Borgere, der får pension eller er over 60 år og bor i kommunen, er 
i målgruppen for kommunens dag- og aktivitetstilbud. 

Af disse borgere, er borgere som grundet nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne og som ikke er i stand til at varetage 
egen transport til og fra aktivitets- og dagcentre, i målgruppen for 
en midlertidig kørselsordning. 

For borgere, der ikke er berettiget til kørsel, kan der henledes 
opmærksomhed på Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard 
vedrørende Flexhandicap og Flextur.

Vilkår for befordring

Principper for tildeling 
af befordring

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor Frederikshavn 
Kommunes ældreområde. Det handler grundlæggende om, at det 
er kommunens mål at gøre borger i stand til at klare sig selv i så 
høj grad som muligt, også når det gælder transport. 

Borger kan få tildelt kørsel til dagcenter eller daghjem, såfremt 
vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig til dag-
centret. Det vil sige, at borger ikke har mulighed for at gå, cykle 
eller benytte offentlige transportmidler. Derudover skal borger 
ikke kunne benytte bil eller andre transportmidler som scooter, 
crosser eller lignende til transporten. Hvis ægtefælle eller samle-
ver har mulighed for at transportere borger, ydes ikke befordring.

Kørsel til aktivitetscentre

Frederikshavn kommune benytter et fast koncept for individuel 
vurdering af borgerens aktuelle formåen, i forhold til at transpor-
tere sig selv til og fra kommunens aktivitetscentre.  

Når der sker henvendelse til aktivitetscenteret om visitation til 
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omsorgskørsel skal borger bidrage med oplysninger om sin formåen 
i forhold til at transportere sig selv, og da tildelingen af en kør-
selsordning er midlertidig, vil der i aktivitetscenteret foretages en 
løbende opfølgning på, om borger fortsat har behov for at være 
visiteret til kørselsordningen. 

Der visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste aktivitets-
center. Der er således ikke mulighed for kørselsordninger til andre 
aktivitetscentre.

Kørsel til daghjem

Som udgangspunkt visiteres kun til en kørselsordning til det nær-
meste daghjem, og kun i helt særlige tilfælde kan der visiteres til 
kørsel til et andet daghjem, ud fra en helhedsvurdering af borgers 
totale situation.

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Der visiteres altid til en midlertidig kørselsordning et fast antal 
dage om ugen.

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik i 
ordningen Flexaktivitet. Der kan ikke vælges alternative transport-
former.

 Borgerne må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger.

 Borger tilstræbes maksimalt at sidde i bilen i 60 minutter

for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern

kommunekørsel.

 Afhentning af borger på hjemadressen og ved institutio-

nen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafik-

ken på dagen kan skabe mindre forsinkelser eller tidligere

ankomst.

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter.

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval.

Hvad indeholder ydel-
sen ikke?

 Omsorgskørsel udover det ugentlige antal dage, borger er 
visiteret til

 Omsorgskørsel til aktivitetscentre, der ikke er det nær-
mest beliggende fra borgers bopæl 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Betaling af dagcenterkørsel sker via en abonnementsordning, hvor 

der tegnes et abonnement på baggrund af det ugentlige antal tu-

re, borger er visiteret til. Den månedlige pris for abonnementet 

afhænger af, hvor mange dage, borger er visiteret til kørsel:

1 -3 ugentlige kørsler tur/retur:      297 DKR

4-5 ugentlige kørsler tur/retur:      494 DKR

Taksten opkræves kvartalsvis bagud. Der betales for hele måneder  

fra den måned, kørslen starter og til kørslen ophører. Hvis start-

og slutdato overskrides med 1 måned udover hele måneder, beta-

les for en hel måned.
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Hvordan foregår visita-
tion?

Kørsel til Aktivitetscenter:

Borger henvender sig til leder af Aktivitetscenteret, som forestår 
visitationen. Visitator indhenter oplysninger om borgers funktions-
niveau, og undersøger borgers evne til at klare egen transport 
uden bevilling til en kørselsordning – i tråd med kommunens prin-
cipper om hjælp til selvhjælp. 

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering.

Behovet for borgers kørselsbevilling følges på gruppemøder samt i 
løbende dialog med borger, hvor der er fokus på borgers funkti-
onsniveau. 

Kørsel til Daghjem:

Demenskoordinator, som visiterer til Daghjem, henvender sig til 

leder af Daghjemmet, der har visitationskompetencen til kørsel i 

forbindelse med transport til Daghjemmet. 

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering.

Behovet for borgers kørselsbevilling sker løbende.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Aktivitetscenter eller Daghjem bestiller kørslen hos Kørselskonto-
ret, og informerer borger om tidspunkt for kørslen.

Klagevejledning Afgørelser om visitation til kørsel til kommunens visiterede aktivi-
tetscentre kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

1.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE

Om ordningen

Lovgrundlag Kommunens tilbud om kørsel til beskyttet beskæftigelse (Service-

lovens § 103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 

104) for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer er reguleret gennem Ser-

vicelovens § 105, stk. 2 og i Bekendtgørelse nr. 483.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med hen-
blik på at kompensere borgere med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og heraf 
følgende manglende evne til egen transport.

Hvad hjælper kommu-
nen med?

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-

relse for personer som benytter kommunens Servicelovens §§103 

eller 104 tilbud.

Ved befordring til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) 
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gælder følgende retningslinje:

 Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæfti-
gelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og 
fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra 
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 
skal afholdes af kommunen.

For de nødvendige befordringsudgifter som kommunen skal afholde 
til beskyttet beskæftigelse gælder følgende retningslinjer:

 Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der 
ligger inden for den billigste befordringsmulighed.

 Udgiften til befordring for den enkelte borger kan i den 
forbindelse ikke overstige 30 pct. af vedkommendes ind-
tjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af 
skat.

Dog opkræves ikke beløb under bagatelgrænsen på 25 kr.

Ved befordring til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) gælder 
følgende retningslinje:

 Kommunen skal afholde udgiften til befordring for perso-
ner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Borgere, der er omfattet af ordningen:

1) Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til 

aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse.

2) Borgere hvor Frederikshavn Kommune har betalings- og handle-
forpligtelse.

Ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor kommunens 
handicapområde. Det handler grundlæggende om, at det er kom-
munens mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i så høj 
grad som muligt, også når det gælder transport. 

Kommunens princip for tildeling af befordring til beskyttet be-
skæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud er, at kommunen 
med afsæt i lovgivningen ønsker, at man som borger anvender den 
billigste relevante befordringsmulighed. Her foretages en individu-
el vurdering, hvor der tages højde for borgerens funktionsniveau 
og mulighed for selv at bidrage aktivt til egen transport. 

Ved befordring til hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) betyder dette:

 at kommunen henviser borger, der selv kan sørge for be-

fordring, til at gøre dette i egen bil eller med kollektive 

transportmidler. Borger kan efterfølgende få udlæg til 

kørslen refunderet af kørselskontoret.

 at kommunen kan henvise borger, der ikke har adgang til 

egen bil eller kollektiv transportmuligheder, til ordningen 
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flextur, hvor borger selv kan forudbestille taxikørsel. Bor-

ger kan efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse hos 

kørselskontoret  

 at en borger med særlige behov som følge af funktionsned-
sættelser kan tilbydes en fast kørselsordning med taxi el-
ler taxibusser af kommunen. Dette vil ske i tilfælde, hvor 
det ikke vurderes at borger kan transportere sig til be-
skæftigelses – og aktivitets- og samværstilbuddet på anden 
vis.

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse efter en konkret individuel vurdering baseret på 
fast koncept for individuel behovsvurdering.

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der 
godtgørelse med et beløb svarende til det billigste, forsvarlige 
befordringsmiddel.

Befordringsgodtgørelse udbetales af kørselskontoret på baggrund 
af dokumentation fra borger.

Er man som borger visiteret til befordring i en fast kørselsordning
foregår dette via NT Flextrafik i ordningen Flexaktivitet. 

Der kan ikke vælges alternative transportformer.

For serviceniveauet i kørslen gælder følgende: 

 Borger må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger.

 Det tilstræbes, at borger maksimalt sidder i bilen i 60 mi-

nutter for intern kommunekørsel og 90 minutter for eks-

tern kommunekørsel.

 Afhentning af den enkelte borger på hjemadressen og ved 

institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tids-

punkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser

eller tidligere ankomst.

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval. For 

kørsel af handicappede voksne er der ikke aflevering før 

tilbuddets starttidspunkt. 

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter1. 

 Særlige forhold, der knytter sig til enkelte borgere, aftales 

mellem kørselskontoret og NT.

Hvad indeholder ydel-
sen ikke?

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til:

 Ydelser der ikke har lovhjemmel i Servicelovens §§ 103 
og/eller 104

                                               
1 Der skal gøres opmærksom på at aftalen vedrørende afhentningstidspunkt er jf. Frederikshavn Kommunes aftale med NT vedr. 
serviceniveau for kørslen. De 10 minutter er det som benyttes i NT’s planlægningssystem. NT gør dog opmærksom på, at de så vidt 
muligt forsøger at afhente ved tilbuddets afslutning, men der kan i visse tilfælde fx ved dårligt vejr eller forsinkelser, forekomme op 
til 10 minutters ventetid.
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Hvad koster ydelsen 
for borgeren?

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse 

efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig be-

fordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilome-

ter fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 

skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nød-

vendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmu-

lighed.

Udgiften til befordring må ikke overstige 30 % af borgers indtjening 

ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat. 

Der er ikke egenbetaling for borger, der er visiteret jævnfør § 104 

(aktivitet- og samværstilbud), såfremt borger er blevet visiteret til 

befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er 

beskrevet i denne kvalitetsstandard.

Hvordan foregår visita-
tion?

Borger bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i 
forbindelse med en indskrivningssamtale på det beskyttede be-
skæftigelsestilbud/aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddets 
ledelse samt af myndighedsfunktionen i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed deltager. 

Borgers behov for kørsel vil blive afklaret gennem brug af et sam-
taleskema samt indhentelse af relevante oplysninger. Ud fra en 
vurdering af dette vil borger blive visiteret til befordring, hvis 
borger opfylder kravene for denne ordning.

Hvis en borger er visiteret til befordring, vil Frederikshavn Kom-
mune periodisk følge op på borgers evne til at benytte kollektiv 
transport gennem en revisitering.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Det er kørselskontoret, der foretager bestilling af den konkrete 
kørsel

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen.

1.7 INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)

Om ordningen

Lovgrundlag Borgere som er svært bevægelseshæmmede har mulighed for at 

modtage individuel handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber § 

11.

Hvad er formålet med 
ydelsen?

Flexhandicap sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt tra-
fiktilbud, som ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden 
lovgivning. Flexhandicap er et tilbud, der giver bevægelseshæm-
mede mulighed for mobilitet på linje med borgere, der anvender 
den almindelige kollektive trafik. Formålet er således at ligestille 
svært bevægelseshæmmede borgere i samfundet med borgere 
uden fysiske handicap, for så vidt angår transportmuligheder med 
kollektiv trafik.
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Se en nærmere beskrivelse af Flexhandicap på Nordjyllands Trafik-
selskabs hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Hvad hjælper kommu-
nen med?

Kommunen har mulighed for at visitere de borgere, som opfylder 
kravene til flexhandicap-ordningen, hvilket giver borger mulighed 
for individuel handicapkørsel, hvor kommunen dækker dele af 
omkostningerne. 

Ordningen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som fx indkøb, fri-
tidsaktiviteter,familiebesøg, kulturelle arrangementer og lignen-
de. 

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke er begrænsnin-
ger i formålet med kørslen.

Der visiteres til 104 årlige enkeltture.

Hvem er omfattet af 
ydelsen?

Kriterier for at blive optaget i Flexhandicap:
 Borger er svært bevægelseshæmmet
 Borger er bevilliget et ganghjælpemiddel som er visiteret 

af kommunen.
 Borger er fyldt 16 år (lovens minimumskrav er 18 år)
 Borger bor i kommunen
 Borgers handicap varer længere end 12 måneder


I tilfælde, hvor der er tvivl om varigheden af handicappet, kan 
borger optages midlertidigt i den individuelle handicapkørsel, 
hvorefter der foretages en revisitering.

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visi-
teret Flexhandicap. Kravet om et visiteret ganghjælpemiddel kan i 
de tilfælde, hvor borgeren er så svært bevægelseshæmmet, at det 
ikke muliggør brug af ganghjælpemiddel, udelades.

Handicap, som ikke alene berettiger til optagelse:
 Blindhed og svagt syn
 Døvhed
 Nedsat orienteringsevne
 Demens
 Psykiske handicaps
 Lungelidelser og allergier

Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse 
for optagelse i ordningen.

Præcisering:
Borger, der er berettiget til et ganghjælpemiddel men ikke kan 
anvende det på grund af handicap, kan også visiteres til individuel 
handicapkørsel. Dette kan fx være svært bevægelseshæmmede, 
der pga. nedsat funktion i armene ikke kan anvende et ganghjæl-
pemiddel.

Borger der er bevilget et ganghjælpemiddel af andre årsager end 
et fysisk bevægelseshandicap kan ikke optages i den individuelle 
handicapkørsel. Dette kan fx være lungehandicappede, der pga. 
begrænset mobilitet er bevilget et ganghjælpemiddel til at hvile 
sig på, eller borger der er bevilget et ganghjælpemiddel til trans-
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port af indkøb. Borger der har fået bevilget et ganghjælpemiddel 
til transport af ilt kan af denne grund ikke optages i ordningen.

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse

Ordningen omfatter kun befordring. Der udbetales ikke befor-
dringsgodtgørelse. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen?

Er man som borger visiteret til individuel handicapkørsel foregår 
dette via NT Flexhandicap.

Kørslens omfang:

Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive 
tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis borger optages i løbet 
af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt.

Borger skal være indstillet på at køre med andre borgere, og det
skal forventes, at der kan køres omveje på op til dobbelt så langt 
som den direkte rejse. 

Borger kan ikke forvente, at Nordjyllands Trafikselskab kan stille 
en vogn til rådighed i det ønskede tidspunkt. Ved bestilling vil 
borger blive tildelt en tur op til 1,5 time før eller efter det ønske-
de tidspunkt. Derudover skal borger være opmærksom på, at det 
reelle afhentningstidspunkt kan være op til 30 min. før eller efter 
det aftalte tidspunkt. 

Ledsagere:

Borger kan ansøge kommunen om at få en gratis ledsager med, 
hvis der er et behov for en ledsager til at hjælpe i forbindelse med 
kørslen. Man har endvidere mulighed for at tage op til to medrej-
sende med, som skal betale samme takst for turen som den viste-
rede borger.

Rejser over regionsgrænser samt landsdækkende rejser:

Nordjyllands Trafikselskab tilbyder at arrangere rejser overalt i 
landet. 

 Det er en forudsætning, at der altid benyttes handicapven-
lige tog eller busser på en så stor del af rejsen som muligt.

 Der kan ikke bevilliges taxi på hele rejsen uanset lægeer-
klæring

 Taxikørslen til og fra toget/bussen betales af brugeren ef-
ter samme principper om egenbetaling som ved normale 
rejser. Dog bliver egenbetalingen for den samlede rejse 
opkrævet på turen i Region Nordjylland.

 Der kan ikke rejses internt i andre regioner end Region 
Nordjylland og Region Midtjylland.

For nærmere beskrivelse af mulighederne for disse rejser kontakt 
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Hvis borger har brug for trappemaskine, skal borger selv betale for 
denne ydelse. Prisen pr. tur for at købe denne ekstra hjælp er ca. 
250 kr. pr. tur. Nordjyllands Trafikselskab skal gøres opmærksom 
på dette ved bestilling af kørslen. 

Hvad koster ydelsen 
Der betales et årligt abonnement for at være medlem at Nordjyl-
lands Trafikselskabs flexhandicap-ordning. Herudover skal borger 
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for borgeren? betale en takst pr. kørt kilometer.  

Borger kan ved bestilling af kørslen få oplyst en pris. Denne skal 
afregnes kontant med chaufføren efter endt rejse.

Uddybende information om Flexhandicap findes på Frederikshavn 
Kommunes og NT´s hjemmesider, under ”Bestillings- og udførel-
sesstandard for flexhandicap”

Hvordan foregår visita-
tion?

Borger visiteres til ydelsen hos kommunes kørselskontor. Visitatio-
nen sker på baggrund af et ansøgningsskema som borger kan hente 
på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside : 
www.ntflexhandicap.dk, eller ved henvendelse til kommunens 
kørselskontor.

Kørselskontoret skal træffe en begrundet afgørelse indenfor 4 uger 
efter ansøgningstidspunktet. 

Kørselskontoret revisiterer bevillingerne 1 gang årligt.

Hvordan bestilles 
ydelsen?

Borger bestiller kørslen direkte hos Nordjyllands Trafikselskab. 
Dette kan ske telefonisk mellem kl. 07 og kl. 20 alle ugens dage, 
dog senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt, eller på inter-
nettet hele døgnet via: https://www.turbestilling.dk/nthandicap/

Klagevejledning Afgørelse om befordring kan påklages til Frederikshavn kommune. 
Klage over kørslen skal ske til Nordjyllands Trafikselskab.

2 BILAG 3: UDKAST TIL PROCEDURER
FOR VISITATION, BESTILLING OG OP-
FØLGNING

2.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE

Visitation/funktionsvurdering:

En borger, der ønsker kørsel til læge/speciallæge, skal kontakte kørselskontoret telefonisk.

Ved første henvendelse fra borger, forklarer kørselskontoret, at man som udgangspunkt har 
ret til kørsel eller godtgørelse ud fra kriterierne beskrevet i kvalitetsstandard: afstandskrite-
rier, beløbsstørrelser, befordringstyper mv. Borger informeres om rettigheder og forpligtigel-
ser i relation til kørsel (fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller an-
den pårørende kan køre borger).

Der kan visiteres til enkelttur, til en midlertidig ordning, eller en varig ordning. 
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Visitation til enkelttur:

Borgers kørselsbehov afdækkes ved gennemgang af samtaleskemaet i arbejdsgangsbeskrivel-
sen.

Hvis det fremgår tydeligt af telefonsamtalen med borger, at vedkommende er forhindret i at 
kunne transportere sig selv grundet et midlertidigt sygdomsforløb, fx lungebetændelse, 
brækket ben mv., visiteres borger til en enkelttur.

Efter gentagne bevillinger til enkeltture vurderes, om der er grundlag for en midlertidig eller 
varig bevilling, og ansøgningsskema sendes til borger.

Visitation til midlertidig bevilling:

Borgers kørselsbehov afdækkes ved samtale med borger. Ved bevilling aftales samtidig en 
dato for bevillingens ophør. 

Visitation til varig ordning:

Borger rekvirerer ansøgningsskemaet vedr. kørsel til læge/speciallæge ved henvendelse til 
kørselskontoret. Skemaet udfyldes og returneres til kørselskontoret.

Hvis  borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af 
oplysninger i omsorgssystem og fra hjemmeplejen eller visitator.

Når det drejer sig om kørsel til behandlingssted, visiteres med baggrund i oplysninger fra 
sagsbehandler. 

Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et klart varigt kørselsbe-
hov – ligeledes undersøges oplysninger om borger i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde kon-
taktes visitator/hjemmeplejen eller andre relevante fagpersoner.

Hvis dette ikke giver fyldestgørende oplysninger vedr. borgers funktionsniveau indhentes 
lægeerklæring, og borger kontaktes telefonisk for yderligere oplysninger.

Der udstedes kun varig bevilling ved varigt behov. 

Visitation af ledsagelse:

Der foretages en individuel vurdering ud fra borgers funktionsniveau, alder og helbredstil-
stand ved visitering til en ledsager.

Bevilling og bestilling:

Bestilling af kørsel:

Kørselskontoret visiterer og indtaster turene direkte i NT’s turbestillingssystem.

Ved en enkeltbestilling indhentes alle nødvendige data.

Ved varige kørselsordninger skal borger ikke gennem visitationsprocessen, når vedkommende 
bestiller kørsel næste gang. Borgers stamdata er gemt, og medarbejderen på kørselskontoret 
bestiller kørsel ud fra et allerede kendt servicebehov hos borger.

Hvis borger er visiteret til kørsel til nærmeste speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der 
er benyttet nærmeste speciallæge i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om det-
te, kontaktes borger med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste 
speciallæge ikke er benyttet, eks. ferielukning.

Godtgørelse:

Borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for 
afholdt udgift, borgers adresse og lægens/speciallægens adresse.

Hvis borger har været hos speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der er benyttet nærme-
ste behandlingssted i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, skal borger 
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kontaktes med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste speciallæge 
ikke er benyttet, eks. ferielukning. Hvis der ikke er en gyldig årsag, refunderes udlæg sva-
rende til kørsel til nærmeste speciallæge.

Opfølgning:

Ved enkeltbevillinger vurderes borgers behov for kørsel ved hver bestilling, og evt. ændret 
behov noteres i journalen.

Ved midlertidige bevillinger er stopdato ført i systemet, og bevillingen ophører ved stopdato.

Varige bevillinger revurderes 1 gang årligt. 

Budgetopfølgning og –ansvar:

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 

2.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING

Visitation/funktionsvurdering:

Der skelnes mellem kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 
140.

På dialogmøder mellem Terapeutgruppen og Visitationsenheden drøftes udvalgte borgersager 
(eksempelvis sager, hvor der kan være tvivl om vurderingen) med henblik på at sikre et har-
monisk serviceniveau og ensartet visitationsproces til kørsel/kørselsgodtgørelse.

Som et led i vurderingen af kørselsbehovet overvejes altid, om Frederikshavn Kommunes 
arbejde med træning til egen transport kan spille en rolle i borgers genoptræningsforløb –
således at borgeren gennem genoptræningsforløbet vil kunne trænes til egen transport. 
Overgang til egen transport undervejs i genoptræningsforløbet eller med henblik på egen 
transport til eksempelvis efterfølgende dagcenteraktiviteter. Eksempelvis ved at borger 
modtager leveret kørsel til træning, men som et led i træningen selv skal tage bussen hjem.

Visitation til kørsel efter Servicelovens § 117:

Borgers kørselsbehov afdækkes af en visitator fra Visitationsenheden. Visitator foretager 
funktionsvurdering, herunder vurdering af mobilitetsevner og kørselsbehov ud fra de ned-
skrevne retningslinjer i Visitationsenheden.

Visitator informerer om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel. Fx at bor-
ger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borgeren, 
når det drejer sig om kørsel bevilliget jf. sel § 117.

Hvis visitator vurderer, at borger er ude af stand til at benytte kollektive transportformer 
eller til selv at transportere sig til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres til 
kørsel via NT-ordninger. Dette sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering.

Borger oplyses om egenbetaling.

Visitation til kørsel efter Sundhedslovens § 172:

Visitation tager udgangspunkt i borgers genoptræningsplan (GOP), der modtages elektronisk 
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fra sygehuset. Ønsker borger kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, der vurderer 
borgers kørselsbehov ud fra GOP samt en gennemgang af spørgsmålene fra samtaleskemaet.

Under telefonsamtalen informeres om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til 
kørsel.

Ud fra denne samtale med borger vurderes, hvordan borger kan komme til genoptrænings-
centeret:

1) Hvis borger selv kan transportere sig, ydes der godtgørelse til billigste, forsvarlige 
transportmiddel (ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden).

2) Hvis borger ikke selv kan transportere sig, visiteres der til kørsel via NT-ordninger (ud 
fra kriterierne i kvalitetsstandarden).

Ved første fysiske fremmøde skal borgers kørselsbehov vurderes indgående af den trænende 
terapeut, hvorefter der eventuelt kan ændres i afgørelsen om befordringsgodtgørelse eller 
befordring med NT (ved at terapeut retter henvendelse til visitationen om en ændring i be-
hovsvurderingen). Trænende terapeut vurderer kørselsbehovet løbende og igen efter 4 uger.

Bevilling og bestilling:

Bestilling af kørsel efter Servicelovens § 117:

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen, samt hvilket serviceniveau der skal 
være i selve kørslen. Der afsendes en bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet
klart angives.

Borger ringer selv til kørselskontoret.

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT’s turbestillingssystem.

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement.

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172:

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement.

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172:

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen. I forbindelse med dette afsendes en 
bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet klart angives.

Borger ringer selv til kørselskontoret når bevillingen foreligger.

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT´s turbestillingssystem.

Godtgørelse efter Sundhedslovens § 140:

En borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler jf. kvalitetsstandarden. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen 
med dokumentation for afholdt udgift, dokumentation for afholdt genoptræning, borgerens 
adresse og genoptræningsstedets adresse.

Opfølgning:

Borgers kørselsbehov revurderes af terapeuten ved første fremmøde og løbende samt syste-
matisk hver 4. uge.  Denne revurdering tager udgangspunkt i de nedskrevne retningslinjer i 
Visitationsenheden.

Hvis der forekommer ændringer i forhold til borgerens behov for kørsel – både hvad angår 
spørgsmålet om kørsel/ingen kørsel samt det nødvendige serviceniveau i kørslen – skal dette 
præciseres ved henvendelse til Visitationsenheden samt ved fremtidige kørselsbestillinger 
hos kørselskontoret.
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Budgetopfølgning og – ansvar:

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen. NT sender faktura til kørselskontoret.

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.

2.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO

Visitation/funktionsvurdering:

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages en individuel vurdering af, 
om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres 
med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne kørsel kan vareta-
ges af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse.

Vurdering af kørselsbehovet sker ud fra de i loven fastsatte afstandskriterier samt i henhold 
til det godkendte serviceniveau. 

Afstandskriterierne er følgende:

·    Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km.

·    Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km.

·    Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km.

·    Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km.

·    Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig.

Derudover foretages en individuel vurdering af eleven, hvis vedkommende ikke er berettiget 
til kørsel jf. afstandskriterierne. Den individuelle vurdering foretages ud fra: 

·      Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske handicaps mv.).

·      Adfærdsmæssige problemer.

·      Elevens udviklingsniveau.

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et kortere bustræningskursus i 
samarbejde med elevens forældre. Der visiteres således kun til kørsel via Flextrafik for ele-
ver i 5. klasse i meget særlige tilfælde.

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af sagsbehandler i center for 

Familie/Unge. 

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 

kan påvirke tidspunktet for elevens afhentning. Da der som udgangspunkt er tale om samkør-

sel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af elevens placering på ruten. 

Der vil være 1 morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler fra specialundervisning og special SFO. 

Der ændres ikke på ringetiderne for specialklasserne på enkelte dage i løbet af året.

Der køres som udgangspunkt kun til og fra elevens folkeregisteradresse. Det er således kun 

muligt at eleven hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-

hedsvurdering af elevens totale situation. Hvis eleven som følge af dette ikke har behov for 
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afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 

sig om. Der er ikke mulighed for at ændre disse dage løbende af hensyn til planlægningen af 

kørslen.

Der visiteres som udgangspunkt ikke til forskellige typer kørsel og serviceniveau for ud- og 

hjemrejser. Serviceniveauet for kørslen skal således ikke variere i forhold til om der er visi-

teret efter FSL § 26 eller SEL § 41.

I enkelttilfælde, hvor der er variation mellem de to former for visitering til kørsel, vurderer 

de involverede visitatorer, om der er grundlag for at videregive sagen til behandling i ”Fami-

lien i Centrum”

I akutte situationer og ved akutte behov for kørsel kan der ekstraordinært bestilles engangs-

ture med Taxa.

Bevilling og bestilling:

Bevilling og bestilling af kørsel:

Lederen af Specialskolen bevilliger kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevil-
lingsskema, som indeholder de nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen. 

Ved bevilling af kørsel mellem hjem og special SFO bevilliger Center for Familie/Center for 
Unge kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de 
nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen. 

Kørselskontoret bestiller kørslen i HD skole.

Godtgørelse: Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til 
kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen. 

Opfølgning:

Skolelederen er forpligtet til at følge op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter 
behov.

Skolelederen har pligt til at bustræne elever, når de starter i 5. klasse, hvor det er relevant. 

Sagsbehandler i Center for Familie/Unge foretager lovpligtig opfølgning jf. SEL § 41 1 gang 
årligt. 

Ved ændringer i kørselsbehovet informerer skolen straks kørselskontoret om dette.

Evt. behov for en fordyrende kørsel, drøftes med kørselskontoret for en vurdering og evt. 
alternativ løsning, før der gives bevilling.  

Skolen stiller en kontaktperson til rådighed for chaufføren.

Budgetopfølgning og – ansvar:

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 



www.bdo.dk                29

2.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING

Visitation/funktionsvurdering:

Der betales som udgangspunkt kun befordringsgodtgørelse for kørsel til særlige dagtilbud og 
aflastning. I særlige tilfælde fx hvor barnet har behov for at blive kørt med handicapbil, men 
hvor familien ikke har en handicapbil til rådighed, kan der søges om befordring ved at foræl-
drene retter henvendelse til deres sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge. 

Der visiteres ud fra Oplysningsgrundlag, hvor kørsel indgår.

Ved visitering til befordringsgodtgørelse eller eventuel kørsel skal sagsbehandlerne være 
særligt opmærksomme på: 

1. Forældrenes mulighed for selv at transportere barnet. Hvis en familie er bevilliget en 
handicapbil kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel. 

2. Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene, hvis der skal udbetales be-
fordringsgodtgørelse. Dette betyder, at beliggenheden af forældrenes arbejdsplads 
også skal inddrages for at afdække om det er en reel merudgift at aflevere barnet. 

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 
kan påvirke tidspunktet barnet kan blive hentet på. Da der som udgangspunkt er tale om 
samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af barnets placering på 
ruten. Der vil derudover kun være ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Foræl-
dre gøres opmærksomme på, at det ikke er muligt at få barnet afhentet/afleveret til forskel-
lige adresser. 

Der køres som udgangspunkt kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er således kun 
muligt at barnet hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-
hedsvurdering af familiens totale situation. Hvis barnet som følge af dette ikke har behov for 
afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 
sig om. 

Hvis der skal visiteres til enekørsel er det et krav at følgende pædagogiske tiltag er afprøvet:

· Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra skole.

· Placering i bussen/taxaen.

· Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning.

· Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende.

· Transporten skal som udgangspunkt have været afprøvet i en længere periode, før der kan 

bevilges enetransport.

· Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever med bussen, have været 

vurderet som en mulig løsning på problemet.

Hvis der undtagelsesvis er visiteret til enetransport, revurderes behovet løbende.

Bevilling og bestilling:

Bevillling og bestilling af kørsel:

Sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge bevillinger kørslen. Ved kørsel til særlige 
dagtilbud bevilliger Visitationsudvalget kørslen.

Kørselsbevillingen overgår til Center for Unge, når den unge fylder 15 år, medmindre Center 
for Familie forinden meddeler kørselskontoret, at den unge forbliver i regi af Center for Fa-
milie. 
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Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige 
oplysninger for indberetning af kørslen. 

Kørselskontoret bestiller kørslen i NT’s turbestillingssystem.

Godtgørelse:

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til kørselskontoret. 
Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen. 

Før udbetaling kontakter kørselskontoret den bevilligende sagsbehandler for bekræftelse af, 
at befordringsgodtgørelse er bevilliget.

Opfølgning:

Sagsbehandlerne i Center for Familie/Center for Unge er forpligtiget til at følge op på fami-
liens kørselsbehov som fast punkt på deres samtaler omkring merudgift. Dette sker 1 gang 
årligt.

Lederen af den særlige daginstitution er forpligtet til at følge op på familiens kørselsbehov 
som et fast punkt på det årlige tværgående statusmøde vedr. barnet.

Hvis en kørsel ikke længere er nødvendig, afmelder sagsbehandler straks kørslen hos kørsels-
kontoret. 

Budgetopfølgning og – ansvar:

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 

2.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTRE

Visitation/funktionsvurdering:

Leder af aktivitetscenteret er ansvarlig for visitation til omsorgskørsel.

For at blive visiteret til kørsel til aktivitetscentre skal borger henvende sig til aktivitetscen-
teret. 

Ved første henvendelse fra borgeren, skal kørselskontoret forklare, at der gælder en række 
særlige krav for at blive visiteret til ordningen, samt at der er en egenbetaling for at deltage 
i kørselsordningen. Der kan i udgangspunktet visiteres til en fast midlertidig ydelse med et 
defineret sluttidspunkt med afsæt i kommunens principper om hjælp til selvhjælp. For de-
mente borgere med et varigt behov kan der dog fraviges fra en midlertidig ordning, og tilby-
des en fast varig ordning. Borgere der er visiteret til daghjem bliver således altid kontaktet 
af kørselskontorer og vil i udgangspunktet blive visiteret til en kørselsordning.  

Borgere, der ønsker kørsel til aktivitetscenter, skal rekvirere et ansøgningsskema hos kør-
selskontoret. Dette skema udfyldes og returneres til kørselskontoret. Borgere der er visiteret 
til daghjem skal ikke udfylde et ansøgningsskema, men kontaktes telefonisk, hvor det afkla-
res om borgeren via pårørende kan transportere sig selv, og ellers tilbydes en kørselsordning.

Hvis en borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af 
en telefonsamtale samt oplysninger i omsorgssystem/fra hjemmeplejen eller visitator.
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Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et betydeligt kørselsbe-
hov, og ikke råder over transportmidler i husstanden, der kan sikre transport til aktivitets-
centre. Ligeledes undersøges oplysninger om borgeren i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde 
kan visitator/hjemmepleje kontaktes. 

Hvis kørselskontoret vurderer, at ansøgningsskemaet ikke giver et fyldestgørende billede af, 
om borgers kørselsbehov er varigt eller ej, skal borger indkaldes til et fysisk fremmøde i Bor-
gerservice. På dette fremmøde skal kørselskontoret belyse borgers mobilitetsproblemer ud 
fra gennemgang af et samtaleskema.

Er borger ude af stand til at møde, kan samtaleskemaet gennemgås telefonisk eller i borge-
rens hjem.

Kørselskontoret visiterer til kørselsordningen, hvis det på baggrund af ansøgningsskema, op-
lysninger fra omsorgssystemet og evt. fysisk fremmøde vurderes, at borger har nedsat fysisk, 
psykisk og/eller social funktionsevne, der hindrer borger i at transportere sig selv.  

Som udgangspunkt sættes alle kørselsordninger til at have en slutdato efter 12 måneder.

Bevilling og bestilling:

Bestilling af kørsel:

Såfremt borger er visiteret til befordring til aktivitetscentre vil der være tale om en visitati-
on til en fast midlertidig kørselsordning. Det vil sige, at der er tale om en ordning med et 
defineret start- og sluttidspunktet for ordningens løbetid. Derudover vil der være tale om en 
ordning, hvor det angives hvilke dage og tidspunkter borger skal hentes til tilbuddet og brin-
ges hjem igen. For borgere på daghjem visiteres altid i udgangspunktet til en varig ordning.

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret anvende et fast skema for bestilling 
af kørsel. Skabelonen skal indeholde oplysninger om:

 Borgers stamdata
 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt
 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel
 Afhentningssted og afleveringssted
 Serviceniveauet for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv.

Ved fornyelse eller ændringer i en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret udfyl-
de et nyt bestillingsskema.

Opfølgning:

Der skal ske en opfølgning på bevillingen, når en borger, der tidligere er visiteret til en fast 
midlertidig ordning henvender sig til kørselskontoret, og den midlertidige ordning er udløbet.

Opfølgningen tager udgangspunkt i samtaleskemaet og har til formål at afdække om borgers 
tilstand har ændret sig positivt, således at borger ikke længere er berettiget til en fast mid-
lertidig ordning.

Budgetopfølgning og – ansvar:

Hver måned modtager kørselskontoret en liste over kørte ture fra NT. Kørselskontoret kon-
trollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 
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2.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE

Visitation/funktionsvurdering:

Ledelsen på tilbuddet samt Myndighedsfunktionen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
er ansvarlig for visitation til befordringsgodtgørelse eller befordring til Servicelovens §§ 103 
og 104. Visitationen sker i forbindelse med indskrivningssamtalen på tilbuddet, hvor begge 
parter deltager.

Afgørelse om visitation til ordningen sker i forlængelse af myndighedens visitation til selve 
§§103 eller 104.   

Afgørelsen skal basere sig på kommunens faste koncept for individuel behovsvurdering, og 
skal følge princippet om, at kommunen tildeler befordringsgodtgørelse og befordring ud fra 
billigst mulige relevante transportform for borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt 
funktionsniveau. Det indebærer, at:

 Der skal altid først tages stilling til om borgerens selv kan varetage transport til gen-
gæld for befordringsgodtgørelse, herunder egen transport i bil/cykel/til fods, evt. 
med hjælp fra pårørende, kollektiv transport og/eller flextur.

 Hvis transport med befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgers 
transport skal den individuelle behovsvurdering tage hensyn til følgende faktorer

 Der tildeles som udgangspunktet en fast ordning. Borgers behov for kørsel revurderes 
ved opfølgningsmøde 3 måneder efter opstart.

 Der skal ved vurderingen tages stilling til, om borger med fordel kan modtage en dif-
ferentieret ordning – fx egen transport mod befordringsgodtgørelse i sommerhalvåret 
og befordring i form af en midlertidig fast ordning i vinterhalvåret.

Oplysninger til grund for afgørelse fra visitation baserer sig på et fast koncept for individuel 
behovsvurdering, hvor oplysninger om borgerens samlede funktionsniveau indgår. For så vidt 
muligt indhentes oplysninger på baggrund af den sagsbehandling, der findes sted i forbindel-
se med selve visitationen til kerneydelsen (dvs. § 103 eller § 104).

Bevilling og bestilling:

Bestilling af kørsel:

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en fast kørselsordning skal bestilling af kørsel ske på en fast skabelon til kørselskontoret. 
Skabelonen skal indeholde oplysninger om:

 Borgers stamdata
 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt
 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel
 Afhentningssted og afleveringssted
 Serviceniveau for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv.

Ved ændringer i en fast kørselsordning sendes en mail fra Aktivitetscenteret med oplysning 
om ændringerne.

Godtgørelse:

En borgers udlæg dækkes efter de gældende regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kør-
selskontoret sammen med dokumentation for afholdt udgift, borgers adresse samt tilbuddets 
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adresse. 

For refusion af udlæg gælder følgende retningslinjer:

 for transport i egen eller pårørendes bil/cykel afregnes månedligt via et kilometer-
regnskab

 for kollektiv transport afregnes via godtgørelse af måneds-, kvartal-, halvårs- eller 
helårskort 

 for flextur afregnes via månedligt via et udlægsregnskab, herunder kvitteringer

Opfølgning:

Der skal altid ske opfølgning på bevillingen efter de første 3 måneder i ordningen.

Der sker løbende revurdering af den enkelte borgers behov for kørsel i forbindelse med styr-
kelse af borgers selvhjulpenhed, herunder om borger i højere grad selv kan bidrage aktivt til
egen transport. 

Budgetopfølgning og – ansvar:

Der udarbejdes i samarbejde mellem den budgetansvarlige og den visitationsansvarlige tyde-
lige budgetforudsætninger for kørslen

Kørselskontoret er ansvarlig for indsamling af ledelsesinformation for kørselsområdet, og 
forbruger følges tæt i Styregruppen for kørselskontoret som består af den budgetansvarlige 
og de visitationsansvarlige.

Der aftales ift. budgetopfølgningsprocessen forpligtende ansvar- og sanktionsmuligheder ift.
de visitationsansvarlige ved hhv. overforbrug eller mindre forbrug i forhold til det samlede 
budget til området.

2.7  INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)

Visitation/funktionsvurdering:

En borger, der ønsker at blive optaget i NT’s flexhandicapordning skal udfylde ansøgnings-
skemaet og sende det til kørselskontoret.

Der er følgende kriterier for at blive optaget i flexhandicapordningen. 

 Borger er svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel)
 Borger benytter et ganghjælpemiddel, som er visiteret af kommunen.
 Borger er fyldt 16 år
 Borger i kommunen
 Borgers handicap varer længere end 12 måneder

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret til Flexhandicap.

Handicap som ikke alene berettiger til optagelse:
 Blindhed og svagt syn
 Døvhed
 Nedsat orienteringsevne
 Demens
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 Psykiske handicaps
 Lungelidelser og allergier

Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse for optagelse i ordningen. 
Samtidig skal sagsbehandler være opmærksom på, at der ikke kan visiteres til kørsel alene på 
baggrund af de ovennævnte handicap. 

I ansøgningsskemaet skal borger oplyse følgende:

- Beskrivelse af handicap
- Oplysninger om ganghjælpemidler 
- Behov for hjælp i forbindelse med transport
- Hvilke transportmidler borger er i stand til at benytte

Kørselskontoret samstemmer oplysningerne i ansøgningsskemaet med tilgængelige oplysnin-
ger i omsorgssystemet. Her skal kørselskontoret være særlig opmærksom på, at borger som 
minimum skal være visiteret til et ganghjælpemiddel. Borgere, som må anses for at være så 
svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte et ganghjælpemiddel, kan undtages fra 
dette krav. 

Borgers behov for trappemaskine, solokørsel og forsædekørsel o.l. afdækkes. Borger oplyses 
om, at udgift til trappemaskine dækkes af borger. 

Der kan visiteres til gratis ledsagere hvis det vurderes, at borger har brug for hjælp til at 
komme ind og ud af køretøjet. Hjælpen skal være af et sådant omfang, at det ikke kan for-
ventes, at chaufføren kan yde denne hjælp. De visiterede ledsagere må ikke være borgere, 
som selv er berettiget til at blive optaget i ordningen.  

Borger skal gøres opmærksom på, at kørslen udføres efter den vedtagne kvalitetsstandard.  
Borger skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få taxa til lands-
dækkende kørsler og kørsler over regionsgrænser. Her vil borger blive henvist til at benytte 
toget på de strækninger, hvor det er muligt. 

Bevilling og bestilling:

Roller og arbejdsdeling:

Fra 1. januar 2015 er arbejdsdelingen mellem NT og Frederikshavn Kommune delt mellem 
visitering til kørselsordningen og udførelsen af kørslen.

Kommmunens ansvar er 

 Visitering af borger
 Fastsættelse af serviceniveauet i forhold til visiteringen

NT´s ansvar er 

 Kørselsordningens udførelse
 Fastsættelse af serviceniveauet for kørslen

Bevilling:

Borger ansøger kørselskontoret om optagelse i Flexhandicapordningen (i bobælskommunen). 

Kørselskontoret foretager en vurdering af, om borger opfylder kravene til at kunne optages i 
ordningen, og tager stilling til serviceniveauet.

Afgørelse om bevilling eller afslag i Flexhandicapordningen meddeles borger skriftligt af Kør-
selskontoret. Afgørelse vedlægges klagevejledning til borger. 

Kørselskontoret opretter borger i NT systemet” Web-solen”, hvorefter borger fra NT modta-
ger en opkrævning på medlemskab. Når abonnementet er betalt kan borger bestille kørsel.

Bestilling af kørsel:
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Når borger er berettiget til optagelse i flexhandicapordningen, bestiller borger den ønskede 
kørsel hos NT.

Dette kan gøres enten telefonisk hos NT eller på internettet. Borger opfordres til at bruge 
den internetbaserede løsning, da dette er billigere rent administrativt. 

Afmelding:

Hvis borger ikke længere skal deltage i Flexhandicap, skal borger udmeldes af ordningen. 
Kørselskontoret sikrer, at der sker en framelding i ”Web-solen”. Framelding ske, hvis borgers 
tilstand forbedres, så borger ikke længere opfylder betingelserne, hvis borger fraflytter 
kommunen eller ved dødsfald. Borger kan også efter eget ønske udtræde af ordningen.  

Opfølgning:

Alle bevillinger revisiteres 1 gang årligt, hvor det sikres, at visitationskriterierne er opfyldt 
for den enkelte borger. 

Budgetopfølgning og –ansvar:

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret sammen med en faktura 
for disse ture. Kørselskontoret kontrollerer listen og melder tilbage til NT, hvis der er tvivl 
om faktureringsgrundlaget. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med det periodiserede budget. 
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Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte 
kørselsområder

Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn kommune i et visitationsprojekt på udvalgte 

kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. 

Hovedformålet med Frederikshavn kommunes deltagelse i projektet var at 

anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i 

visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn kommune.

BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport 

fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den 

blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. 

Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt 

anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte 

kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og 

procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som 

administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte 

fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, 

afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). 

For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder 

bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en 

Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til 

kørselsordningerne.

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der 

deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.

Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte 

samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling 

og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle 

konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil 

udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en 

helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. 

Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, 

og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til 

Styregruppens beslutninger.

Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra 

BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret 

i de politisk besluttede serviceniveauer.

Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der 

er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet 
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opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har 

uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 

kunne indfries.

Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om 

Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning

Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og fritidsudvalg, 

Børne- og ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og 

Handicapråd.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Bahram Dehghan (A) og Bent H. Pedersen (A)

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj

Bilag

Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE
2015



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Forord

Vi skal kunne komme i skole og på arbejde – vi skal kunne 
bruge kultur- og fritidstilbud, når vi har fri. Helt basale 
krav for at vælge det sted, hvor vi gerne vil bo. Vores in-
frastruktur og den kollektive trafik har stor afsmitning på 
vores bosætningsmønster, og derfor har Frederikshavn 
Kommune i april 2014 truffet beslutning om at udarbejde 
en kollektiv trafikplan.

Formålet med planen er at udvikle det kollektive trafik-
tilbud med de konkrete udfordringer, vi står overfor. 
Frederikshavn Kommune har et økonomisk råderum, som 
skal overholdes og udnyttes bedst muligt til størst mulig 
gavn for de borgere, der er afhængige af den kollektive 
trafik. 

Den kollektive trafikplan er ikke en færdig plan. Tanken er, 
at borgere og brugere af den kollektive trafik løbende skal 
inddrages. Frederikshavn Kommune vil lægge op til dialog 
om, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges og 
optimeres på bedst mulig vis.

Inden den kollektive trafikplan blev udarbejdet, har 
Frederikshavn Kommune i samarbejde med NT lavet en 
tilbundsgående gennemgang og analyse af det nuværen-
de kollektive trafiktilbud. Vi har således et præcist billede 
af serviceniveau, kørselsmønstre og kan således også 
pege på flere muligheder for at optimere den kollektive 
trafik. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune er 
udarbejdet som et tværgående projekt mellem Center for 
Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice i 
Frederikshavn Kommune. Nordjyllands Trafikselskab har 
været konsulent på opgaven

Den nye trafikplan sættes i drift fra NTs køreplanskifte i 
sommeren 2015.

Birgit Hansen
Borgmester
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I dag stilles der højere krav til mobilitet end nogensinde 
før. Høj mobilitet er nødvendig for at sikre udvikling på 
arbejdsmarkedet og vækst i lokalområderne, og for de 
fleste mennesker er det svært at forestille sig en hver-
dag, der ikke i høj grad er præget af mobilitet. Mobilitet 
binder individets hverdagsliv sammen, og størstedelen af 
befolkningen er afhængige af forskellige former for trans-
port for eksempelvis at komme på arbejde, i skole, til bu-
tikker og til fritidsaktiviteter.  

Et tiltagende transportomfang har resulteret i et behov 
for forøget mobilitet for befolkningen. Konsekvenserne 
heraf er en øget mængde trængsel på vejene og belast-
ning på miljøet. Der er derfor nu i endnu højere grad end 
før brug for at satse på kollektiv trafik som et alternativ til 
privatkørsel i bil.

I landdistrikterne er det ikke trængsel, der er et problem. 
Her ligger udfordringen i stedet i at sikre, at de, der ikke 
kan eller ønsker at bruge bil, har adgang til et alternativt 
tilbud. Den relativt lave befolkningstæthed i disse om-
råder kan dog besværliggøre planlægningen af den kollek-
tive trafik. Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i 
busruter, der dagligt kun har få passagerer. Således er der 
her et særligt behov for at tænke i alternative kørselsord-
ninger.

Kollektiv transport udgør en væsentlig del af borgernes 
adgang til mobilitet, og derfor har Frederikshavn Kom-
mune valgt at udarbejde en kollektiv trafikplan i sam- 
arbejde med NT. Trafikplanen skal sikre, at kommu- 
nens ønsker og visioner bliver beskrevet og indfriet, sam-
tidig med at de konkrete udfordringer på området behand- 
les. Formålet med planen er at effektivisere og optimere 
den kollektive trafik i kommunen, samt i højere grad at til-
passe det eksisterende, kollektive trafiknet til brugernes 
behov. 

Med udarbejdelsen af trafikplanen bliver det samtidig 
muligt at nytænke den kollektive trafik, og dermed at 
gøre den mere effektiv og vedkommende for brugerne. 
Det bliver muligt at prioritere og fokusere kørslen, så de 
største brugergrupper, der dagligt er afhængige af kollek-
tiv transport, tilgodeses, og at alle borgere i kommunen 
har adgang til et kollektivt trafiktilbud. Ligeledes mulig-
gøres en øget koordinering med øvrige trafikformer og en 
ensartning af serviceniveauet i hele kommunen. 

Trafikplanen skal yderligere imødekomme Frederikshavn 
Kommunes behov for at finde besparelser på den kollek-
tive trafik. Derfor er planen et væsentligt værktøj til at ud-
nytte det økonomiske råderum bedst muligt.

Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafik-
plan i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. Planen skal sikre, at 
kommunens ønsker og visioner til den kollektive trafik indfries. 

Indledning
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Frederikshavn Kommune har en række konkrete ønsker og udfordringer, 
som skal imødekommes gennem udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan.  

Trafikplanens formål

Formålet med udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan er at imødekomme kommunens ønsker til kollektiv 
trafik, samt at behandle de konkrete udfordringer kom-
munen har på området. I trafikplanen beskrives retnings- 
linjer for, hvordan kommunens kollektive trafik planlæg- 
ges i fremtiden og fastlægge et niveau for den lovpligtige 
skolekørsel. Med trafikplanen bliver det muligt at effek-
tivisere og optimere det nuværende, kollektive trafik-
tilbud, og herigennem at øge koordineringen mellem de 
forskellige trafikformer. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
Frederikshavn Kommune står overfor en række geografiske og demografiske udfordringer. Den relativt lave befolkningstæthed i 
Frederikshavn Kommune gør desuden, at kollektiv trafik til alle bliver en vanskelig opgave og økonomisk udfordring. Der er derfor i 
højere grad et behov for at fokusere på den interne kørsel i kommunen og at tilpasse det overordnede trafiknet til de største brug- 
ergrupper.

Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn
Nogle linjer på bybusnettet i og omkring Frederikshavn by benyttes kun i et begrænset omfang, særligt i weekend- og aftentimerne. 
Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i busruter, der dagligt kun har få passagerer, og der er derfor et behov for at identifi-
cere disse ruter og at optimere og effektivisere den pågældende kørsel.

Tage højde for skolestrukturændringen
Byrådet i Frederikshavn Kommune besluttede den 14. maj 2014 at indføre en ny struktur på skoleområdet, der træder i kraft fra 
skolestart 2015. Den nye skolestruktur betyder at to skoler nedlægges og at udskolingen på to skoler flyttes til andre afdelinger. 
Skolestrukturændringen medfører således et behov for at finde en ny struktur på skolebuskørslen i kommunen. 

Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik 
Frederikshavn Kommune har en række uddannelsestilbud til kommunens unge. Ikke desto mindre viser statistikker, at en stor del af 
de unge fra den sydlige og østlige del af kommunen søger til uddannelsesinstitutioner i nabokommunerne. Den kollektive trafik er en 
vigtig faktor for unges valg af uddannelsessted, idet køre- og ventetider i nogle tilfælde kan være længere internt i kommunen end 
til de omkringliggende kommuner.

Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
Som et led i at understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby, ønsker Frederikshavn Kommune at installere internet i busser 
på de største ruter, og herigennem at gøre trafiktilbuddet mere attraktivt for de største brugergrupper. 

@

@

@

@

@
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Muliggøre implementeringen af biogasbusser 
Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udviklingsprojekt, hvis mål er at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune 
til 100 % vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet inden udgangen af 2030. Som led i dette projekt ønsker Frederiks-
havn Kommune at implementere biogasbusser på det kollektive trafiknet.

Muliggøre at flextrafikken kan varetage en del af de rejser, der ikke følger de store pendlerstrømme
I Frederikshavn Kommune varetages al specialkørsel via NT Flextrafik, der består af både åbne og lukkede ordninger. Der er fortsat 
et behov for at koordinere og sammentænke flextrafikken med den øvrige, kollektive trafik i kommunen, således at de borgere, der 
ikke har mulighed for at benytte sig af den ordinære, kollektive trafik, sikres et alternativt tilbud. 

Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune er blevet pålagt en besparelse på 1 mio. kr. på årsbasis på den kollektive trafik. Trafikplanen skal sikre at 
det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt. Besparelsen skal hovedsagligt findes på de fælleskommunale ruter 
og på bybusnettet i og omkring Frederikshavn. 

 
Ensarte serviceniveauet på den kollektive trafik i kommunen

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kommuner gl. Skagen Kommune, gl. Sæby Komune og gl. Frederikshavn Kom-
mune. Efter kommunesamlægningen i 2007 er der er et uens serviceniveau på kørslen i Frederikshavn Kommune. Der er derfor 
fortsat et behov for at koordinere og ensrette den kollektive trafik i hele kommunen.

Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgerene i Frederikshavn Kommune
Der skal være et kollektivt trafiktilbud til borgerene i Frederikshavn Kommune. Trafiknettet skal tilpasses de forskellige brugergrup-
pers behov, og således være et attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske råderum. 

@

@

@@

@





Trafikplanens baggrund
Dette afsnit opsummerer de væsentligste 

pointer fra baggrundsrapporten samt opstil- 
ler forudsætningerne for trafikplanen.  Afsnit-

tet indeholder desuden de væsentligste ana- 
lyser, der ligger til grund for udarbejdelsen 

af et nyt, kollektivt trafiknet i Frederikshavn 
Kommune.
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Frederikshavn Kommune Læsø

Frederikshavn

Ålbæk

Jerup

Hulsig 

Strandby

Göteborg

Læsø

Oslo

Gærum

Åsted
Ravnshøj

Kvissel
Øster Holmen Elling

Nielstrup

Skærum

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Syvsten

Præstbro

Voerså

Lyngså

Hørby

Skagen

Sæby

Understed

Halbjerg

Brønderslev Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune

Fakta om Frederikshavn Kommune

Areal:   649,2 km2

Indbyggertal:  60.458 
Befolkningstæthed:  93 indb./km2

Kommunens største byer over 1000 indb. 
(2014)
Frederikshavn:  23.156
Sæby:   8.803
Skagen:   8.198 
Strandby:   2.337
Ålbæk:   1.519
Øster Vrå:   1.343
Elling:   1.195

Hovedby
Lokalby i byzone

Lokalby i landzone
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Geografi
Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kom-
mune og strækker sig fra Grenen ved Skagen i Nord til 
Jyske Ås i syd. Kommunen blev dannet ved kommune- 
samlægningen i 2007 og består af gl. Skagen Kommune, 
gl. Sæby Kommune og gl. Frederikshavn Kommune i det 
tidligere Nordjyllands Amt. 

Det kommunale byperspektiv
I Frederikshavn Kommune defineres en byinddeling på 
baggrund af byernes størrelse, funktion, zonestatus og 
profil. Byerne inddeles i hovedbyer, lokalbyer i byzone og 
lokalbyer i landzone. 

Hovedbyerne
Hovedbyerne omfatter de vigtigste byområder, hvor ar-
bejdspladser, uddannelsesinstitutioner, handel og ser-
vicefunktioner er placeret. Hovedbyerne er de områder, 
hvor størstedelen af kommunens by- og erhvervsud-
vikling vil finde sted. 

Frederikshavn er kommunens administrative centrum og 
største by, og rummer således et aktivt byliv med han-
del- og servicefunktioner, uddannelsessteder, arbejds- 
pladser og oplevelsestilbud for byens borgere og turis-
ter. Frederikshavn er desuden et vigtigt, infrastrukturelt 

knudepunkt i kommunen, med motorvejsforbindelse til 
Aalborg, togstation med forbindelse til Skagen og Hjør-
ring samt en stor erhvervshavn med forbindelse til Læsø, 
Sverige og Norge.   

Kommunens øvrige hovedbyer er Sæby og Skagen. Ska-
gen er en udpræget turistby, der er kendt både natio- 
nalt og internationalt. Skagen rummer et historisk bymiljø 
samt  en stor del kulturelle seværdigheder, og er omgivet 
af badestrande og enestående natur. Grundet den store 
andel af turister i sommermånederne øges byens indbyg-
gertal drastisk fra 8.198 til over 50.000. I Skagen findes 
ligeledes en krydstogtkaj samt en af Danmarks store er-
hvervshavne, hvor der varetages en stor del landing og 
behandling af fisk. 

Sæby er i høj grad en bosætningsby, men er dog ligeledes 
præget af turisme om sommeren. Byen indeholder arbejds- 
pladser, strand, camping, sommerhusområder, havneliv 
og shoppingmiljø. Fra Sæby foregår en del pendling til de 
omkringliggende kommuner i forbindelse med arbejde og 
uddannelse. 

Lokalbyer i byzone
Lokalbyer i byzone er bysamfund med butikker, erhverv, 
arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og privat ser-

Dette afsnit opsummerer de forudsætninger og retningslinjer, der dan-
ner baggrund for udarbejdelsen af Den Kollektive Trafikplan for Frede- 
rikshavn Kommune.

Baggrund og byperspektiv

vice i en vis udstrækning. I disse byer er der basis for en 
udvikling til bolig- og erhvervsformål. Lokalbyerne i by- 
zone i Frederikshavn Kommune er Ålbæk, Jerup, Strand-
by, Elling, Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, 
Vangen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

Lokalbyer i landzone
Lokalbyer i landzoner er bysamfund, hvor der enten fin- 
des private og offentlige servicetilbud i et varieret omfang 
eller slet ingen servicefunktioner. I nogle af disse byer 
kan der være et potentiale for byudvikling, alt efter byens 
størrelse og placering. Kommunens lokalbyer i landzone 
er Hulsig, Nielstrup, Øster Holmen, Åsted, Understed, 
Thorshøj, Brønden og Lyngså. 

Kobling til planlægningen
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal understøtte det kommunale byperspektiv. Trafik-
nettet skal dermed binde hovedbyerne sammen og un-
derstøtte  udviklingen heri. Ved at planlægge trafikken ud 
fra byperspektivet sikres det, at de største brugergrupper 
af den kollektive trafik tilgodeses. 
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specialklasser. Frederikshavn Kommune har et ønske om 
at træne de specialelever, der er i stand til det, i at be-
nytte kollektiv transport som led i deres udvikling. Kom-
munens specialklasser er beliggende på Sæbygårdskolen, 
Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen, Skagen Skole og 
Heldagsskolen.

Den Kollektive Trafikplan skal tage højde for den nye 
skolestruktur og sikre at kommunens niveau for den 
lovpligtige skolekørsel overholdes. Folkeskoleelever er 
befordringsberettigede, hvis de går på den skoleafde- 
ling i distriktet, der er tættest på deres bopæl, og hvis de 
har længere til skole end de foreskrevne afstandskrite- 
rier (se s. 23). Yderligere kan en elev være befordringsbe-
rettiget på grund af sygdom/handicap eller hvis eleven 
skal færdes ad en vej, der af politiet er klassificeret som 
“trafikfarlig skolevej” (se ill. 15.2).

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages i dag 
hovedsagligt af kommunale kørselstilbud, der planlæg- 
ges ud fra de befordringsberettigede skoleelevers behov. 
Skolekørslen i  og omkring Frederikshavn by varetages af 
bybuslinjer.  

Pendlere

SkoleeleverUddannelsessøgende

Turister

Borgere

Ill. 14.1: Diagrammet illustrerer de forskellige brugere af den kollektive trafik 
i Frederikshavn Kommune. 

Der skal være et kollektivt trafiktilbud til alle borgere i Frederikshavn 
Kommune. Samtidig skal det kollektive trafiknet målrettes og tilpasses 
de største brugergruppers behov.

Målgrupper

Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune benyttes 
af mange forskellige brugere. De tre største brugergrup-
per, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, er 
folkeskoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Der- 
udover har kommunens øvrige borgere og turister et 
mere sporadisk behov for at benytte kollektiv transport.  

Det kollektive trafiknet skal være tilgængeligt for alle 
borgere i kommunen, men skal dog primært planlægges 
ud fra og tilgodese de tre største brugergrupper. Dermed 
skal det kollektive trafiktilbud i Frederikshavn Kommune  
favne alle men indrettes efter de, der benytter den kollek-
tive trafik mest.  

Folkeskoleelever
Fra skolestart 2015 træder en ny skolestruktur i kraft i 
Frederikshavn Kommune, og betyder at kommunen op-
deles i fire nye skoledistrikter med én skole i hver, imens 
hver skole har flere fysiske afdelinger. Konkret betyder 
skolestrukturændringen i Frederikshavn Kommune at 
to skoler (Jerup Skole og Elling Skole) nedlægges imens 
udskolingen fra to skoler (Gærum Skole og Stensnæs- 
skolen) flyttes til andre afdelinger. Skolestrukturændring- 
en medfører således et ændret antal befordringsbe- 
rettigede folkeskoleelever, og gør dermed at der er behov 
for en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Yderligere har Frederikshavn Kommune en række elever, 
der modtager specialundervisning i en af kommunens 
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Distrikt nord: 
Skagen Skole, 0.-9. klasse 
Aalbæk Skole, 0.-9. klasse
Strandby Skole, 0.-9. klasse

Distrikt øst:
Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, 0.-4. klasse
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej, 5.-9. klasse
Nordstjerneskolen, 0.-9. klasse 
Heldagsskolen

Distrikt vest:
Bangsbostrand Skole, 0.-9. klasse 
Gærum Skole, 0.-6. klasse
Ravnshøj Skole, 0.-9. klasse

Distrikt syd:
Sæby Skole, afd. Brolæggervej, 0.-4. klasse
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej, 5.-9. klasse
Torslev Skole, 0.-9. klasse
Hørby Skole, 0.-3. klasse
Dybvad Skole, 4.-9. klasse
Stensnæsskolen, 0.-6. klasse

Ill. 15.1: Diagrammet viser den nye skoledistriktsinddeling og de enkelte sko-
leafdelingers placering i kommunen. 
Ill. 15.2: Diagrammet viser Frederikshavn Kommunes trafikfarlige skoleveje.

Strandby Skole

Stensnæsskolen

Dybvad skole

Hørby skole
Torslev skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole
Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej

Ålbæk Skole

Skagen Skole

Skolestruktur 2015
Distrikt nord
Distrikt øst
Distrikt vest
Distrikt syd
Skoleafdeling

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Ravnshøj

Aalbæk

Jerup

Hulsig

Strandby

Elling

Haldbjerg
Gærum

Hørby
Syvsten

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Præstbro

Voerså

Lyngså

Trafikfarlige veje
Trafikfarlig for 0.-6. kl.
Trafikfarlig for 0.-9. kl.
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Ill. 16.1: Kortet viser uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn by. 
Frederikshavn Produktionsskole har desuden to adresser i Elling, nord for 
Frederikshavn.

Ill. 16.2: Det er traditionelt set i den syd- og sydvestlige del af kommunen 
(i gl. Sæby Kommune), at unge søger mod nabokommunerne ved valg af 
uddannelse. Det er således også i disse områder, at der er størst potentiale 
for at hente nye elever til uddannelserne i Frederikshavn. 

i gl. Sæby Kommune traditionelt søger til en nabokom-
mune ved valg af uddannelse. Fra Sæby by søger ca. 50% 
af de unge mod Frederikshavn imens den anden halvdel 
søger mod uddannelserne i Dronninglund. De unge i Dyb- 
vad og Voerså søger traditionelt mod Dronninglund, og ca. 
70 % af de uddannelsessøgende fra Østervrå og omegn 
søger mod Hjørring. Fra småbyerne i gl. Sindal Kommune, 
øst for Sindal, henter gymnasiet knap 10 uddannelsessøg- 
ende. 

Pendlertal til Frederikshavn Gymnasium viser desuden, 
at strømmen af gymnasieelever fra gl. Skagen Kommune 
er aftagende, da området oplever en befolkningstilbage-
gang, og da der bliver færre unge. Samtidig ses det, at 
strømmen af gymnasieelever fra gl. Sæby kommune til- 
tager i takt med at den nye kommunestruktur sætter sig, 
og det bliver mere naturligt at søge mod egen hovedby. 

Uddannelsessøgende 
I Frederikshavn Kommune findes der en række uddanel- 
sestilbud til kommunens unge:

• EUC Nord, 400 elever 
• Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus,725 elever 
• Frederikshavn Handelsskole , 650 elever
• Martec, 400 elever
• Frederikshavn Produktionsskole i Elling, 50 elever
• 10. klassecenter, 200 elever

De anførte elevtal er estimater for skoleår 2014/2015, 
baseret på data leveret fra de enkelte uddannelsesinsti-
tutioner i kommunen.

Til uddannelsesstederne i Frederikshavn er der dels in-
tern pendling og dels en stor del indpendling fra områder 
udenfor Frederikshavn by. Kollektiv transport til uddan-
nelsesstederne er derfor et centralt element i køreplan-
lægningen, og i unges valg af uddannelse.

Pendling til uddannelsesinstitutionerne
Ved hjælp af pendlerstatistikker, er det muligt at ana- 
lysere hvor de uddannelsessøgende til institutionerne 
i Frederikshavn er bosiddende, og fra hvilke områder i 
kommunen de unge i højere grad søger mod andre kom-
muner i forbindelse med valg af uddannelse. 

Frederikshavn Handelsskole har uddannelsespendlere fra  
hele Frederikshavn Kommune, Hjallerup, Hjørring, Sindal 
og Tårs.

EUC Nord og Martec har elever fra det meste af Vendsys-
sel. EUC tilbyder en del forløb kun i Frederikshavn og en del 
forløb kun i Hjørring, og har således uddannelsespendling 
begge veje mellem Frederikshavn og Hjørring. 

Frederikshavn Gymnasium henter primært elever fra gl. 
Frederikshavn og gl. Skagen kommuner, imens de unge 

Martec

EUC Nord

10. klassecenter

Frederikshavn Gymnasium
Frederikshavn Handelsskole

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Mod Dronninglund

Mod Hjørring

Gl. Sæby Kommune

Gl. Frederikshavn Kommune

Gl. Skagen Kommune
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Pendlere 
I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord- 
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend- 
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad un-
derstøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er baseret 
på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og ud-
danner sig. Denne information er indhentet fra Danmarks 
Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og rejser 
til skole (0.-10. klasse).

Det kan læses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
end 100 potentielt rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv trafik-
betjening. 

Pendlerstrømmene er beregnet ud fra de tidligere kom-
munegrænser og rejserne omfatter arbejds- og uddan-
nelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle rejser 
frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De interne 
pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at de største 
pendlerstrømme, som findes i byerne, ikke er vist i fig-
uren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er udarbejdet på 
baggrund af data fra Danmarks Statistik og Transport-
vaneundersøgelse)

Pendleranalysen viser, hvor kundegrundlaget i Frederiks-
havn Kommune er størst. Trafikplanen skal underbygge 
og tilgodese de største pendlerstrømme og dermed de 
ruter, hvor der dagligt er flest brugere, for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens borgere at benytte  den 
kollektive trafik. 
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1.000
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- 
-
-
- 
- 
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10.000
5.000
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Sindal
Hjørring
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Brønderslev

Aalborg
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5.000 - 10.000
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2.000 - 3.000
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500 - 1.000
250 - 500
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Ill. 17.1: Diagrammet viser de største pendlingsstrømme, der er i Frederiks- 
havn Kommune. 
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Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan inddeles i tre net; et stamnet, der består af tog, X Bus, 
regionale ruter, store lokalruter og bybusnettet i og omkring Frederikshavn, et lokalnet, der består af 
lukkede skolebusruter samt et flexnet, der rummer kommunens flextrafikordninger.

Kollektiv trafik i tre lag
Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan ind-
deles i tre overordnede net; et stamnet, et lokalnet og et 
flexnet.

Stamnettet henvender sig til de største brugergrupper, 
pendlere og uddannelsessøgende. Nettet indeholder by-
busnettet i og omkring Frederikshavn samt de store, re-
gionale forbindelser, hvor der er mange bindinger (tog, X 
Bus og regionalbus). Lokalnettet favner hovedsagligt de 
befordringsberettigede skoleelever med lokale skolebus-
ruter, og flexnettet tager sig af de behovsstyrede kørsler 
via NT Flextrafik. 

Stamnettet
Stamnettet er bygget op omkring de byer i kommunen, 
der har flest indbyggere, og dermed størst kundepoten-
tiale, og skaber gode forbindelser til interne og eksterne 
hovedbyer. Stamnettet er planlagt ud fra de kommunalt 
bestemte bymønstre og konkrete pendlingsstrømme. 

Stamnettet i Frederikshavn Kommune består af tog, X 
Bus, de største busruter i kommunen samt bybusnettet 

i og omkring Frederikshavn. Skagensbanen, der betjenes 
af Nordjyske Jernbaner, servicerer strækningen mellem 
Frederikshavn og Skagen, og DSB servicerer strækning-
en mellem Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Der er 
forbindelse med X Bus, rute 973X, mellem Frederikshavn, 
Sæby og Aalborg. Yderligere indeholder stamnettet en 
række fælleskommunale ruter, der typisk kører på tværs 
af kommunegrænserne og sikrer forbindelse mellem ho- 
vedbyerne i regionen.

Lokalnettet
Lokalnettet består af lokal bustrafik og skolekørsel.

Lokalnettet er hovedsagligt tilrettelagt efter kommunens 
befordringsberettigede folkeskoleelever, og fastlægger 
derved et niveau for kommunens lovpligtige skolekørsel. 
Frederikshavn Kommune har i alt 10 lukkede skoleruter i 
drift, der udbydes og administreres af Nordjyllands Trafik-
selskab. 

Lokalnettet skal desuden nå bredt ud til kommunens 
øvrige, potentielle brugere, ved at sikre sammenhæng 
med stamnettet. 

Stamnet

Lokalnet

Flexnet

Ill. 18.1: Kollektiv trafik i tre lag. 

Kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune
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Ill. 19.1: Trafikkort for hhv. stamnet og lukket 
skolekørsel i lokalnettet i Frederikshavn Kom-
mune 2014/2015.

Flexnettet
Flexnettet dækker hele Frederikshavn Kommune, og 
har de borgere, der ingen eller begrænset adgang har til 
kollektiv trafik og/eller som er brugere i den kommunale 
specialbefordring, som primær målgruppe. I Frederiks- 
havn Kommune varetages al kommunens specialkørsel 
via NT Flextrafik. Flextrafik er kørsel styret efter kundernes 
behov, hvor en stor del af kørslen er visiteret kørsel, hvor 
brugeren skal godkendes af Frederikshavn Kommune til 
at benytte ordningen. De lukkede flextrafikordninger i 
Frederikshavn Kommune, hvor brugeren skal være visit-
eret til kørslen, er Flexsygehus (betales af regionen), Flex-
handicap, Flexlæge, Flexskole og Flexaktivitet. 

De åbne flextrafikordninger, der kan benyttes af alle 
borgere, er Flextur og Teletaxa (del af Flexlinje). Flextur 
er kollektiv trafik fra adresse til adresse, hvor kunden 
selv skal bestille og betale kørslen. Taksten for Flextur i 
Frederikshavn Kommune er 5 kr./km udenfor Frederiks-
havn by og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. Teletaxa 
er kørsel fra stoppested til stoppested, på tidspunkter, 
hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. Der fin- 
des Teletaxa i Frederikshavn by. Ordningen skal bestilles 
af brugeren og taksten følger taksten for den almindelige, 
kollektive trafik. 

Tog- og bustrafik 2014/15
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Lokalruter
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For at kunne optimere og effektivisere det samlede, kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune an-
vendes konkrete passagertællinger for samtlige ruter i kommunen. Herved bliver det muligt at optimere 
ruter med få passagerer, og at udvide serviceniveauet på de ruter, der benyttes mest. 

Passagertællinger

Påstigere på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale net
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

I alt

18.000
142.000
916.000 
402.000

1.478.000

Påstigere på lokalruter i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 21: Ravnshøj
Rute 808: Dybvad - Skæve - Brønden

I alt
* Tallet for rute 21 er et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014

7.000*
11.000

18.000

Påstigere på det fælleskommunale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 75: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 77: Frederikshavn - Østervrå - Brønderslev
Rute 215: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 225: Frederikshavn - Lendum - Sindal
Rute 228: Frederikshavn - Mosbjerg - Sindal

I alt

13.000
81.000
15.000
24.000
9.000

142.000

Tabellerne viser påstigere i Frederikshavn Kommune. Ved 
ruter, der strækker sig ud over kommunegrænsen, vises 
således kun de påstigninger, der blev foretaget internt i 
Frederikshavn kommune. Alle tal, pånær DSB-tal, er op-
gjort på 2013-niveau. DSB-tal er hentet fra Vesttællingen 
i 2011, da 2012 var et meget atypisk år, og da DSB’s 
2013-tælling endnu ikke er opgjort. 

Af tabellerne ses det, at nogle ruter benyttes mere spar-
somt end andre. Da Frederikshavn Kommune har et be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på det samlede, 
kollektive trafiknet, er det nærliggende at benytte passa- 
gertællinger, for at afgøre, hvor det er mest hensigtsmæs-
sigt at optimere ruter, og ligeså, hvor det giver mening at 
udvide servicen. Den økonomiske besparelse skal primært 
findes på de fælleskommunale ruter samt på bybusnettet 
i og omkring Frederikshavn by. 

På det fælleskommunale net er særligt rute 215, der 
kører mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, 
samt rute 225 og 228, der begge kører mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner, sparsomt benyttet. 

På bybusnettet i Frederikshavn har særligt linje 1, 2, 4, og 
5 lave passagertal. 
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Påstigere på det regionale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 73: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 74: Sæby - Dronninglund - Aalborg
Rute 78: Sæby - Østervrå - Hjørring
Rute 216: Hørby - Dybvad - Dronninglund
Rute 973X: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 79: Frederikshavn - Skagen
DSB: Frederikshavn - Hjørring - Aalborg - København

I alt

161.000
26.000
62.000
3.000

135.000
389.000
140.000

916.000

Påstigere på bybusnettet i og omkring Frederikshavn (årsbasis - 2013)

Linje 1: Gudekvarteret
Linje 2: Engparken
Linje 3: Møllehuset
Linje 4: Sindallund
Linje 5: Frydenstrand
Linje 11: Skærum
Linje 12: Strandby
Linje 13: Hørby
Linje 14: Frydenstrandskolen
Linje 15: Nordstjerneskolen

I alt

22.000
28.000
98.000
22.000
27.000

112.000
46.000
29.000
14.000
4.000

402.000
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Retningslinjer for serviceniveau

Forud for Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune blev en baggrundsrapport med planlægningsprincipper og retningslinjer for ser-
viceniveau udarbejdet. Følgende er uddrag for baggrundsrapporten og beskriver hvilket serviceniveau kørslen i hhv. stamnettet, lokalnettet og 
flexnettet planlægges ud fra. 

Stamnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Tog og X Bus
Stamnettet tilstræbes tilpasset ankomst- og afgangstider 
for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode forbind-
elser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i nabokom-
munerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Stamnettet skal indeholde forbindelser til de omkringlig-
gende kommuners byer.

Interne forbindelser
Stamnettet skal som min. indeholde forbindelser (enten 
via tog eller bus) mellem kommunernes hovedbyer. 

Koblingspunkter
Det er i stamnettet tilladt at etablere skift mellem bus/tog 
og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse og koor-
dinering, og der skal integreres stoppesteder, der under-
støtter dette.

Antal afgange og frekvens
Stamnettet skal som minimum betjene uddannelsesin-
stitutionernes mødetidspunkter samt de tre hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og optimering i 
stamnettet, er det tilladt at justere på ringe- og mødetider 
på kommunens folkeskoler, hvor det giver mening ift. 
planlægningen (indenfor intervallet 7:45-8:15). Der tages 
i processen kontakt til de skoler/uddannelsessteder, der 
potentielt vil blive berørt af ændrede ringetider.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppested, 
mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at over-
stige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesinstitu-
tioner. 

Betjening i hovedbyerne
Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederikshavn, 
hvor der vurderes på bl.a. passagertal, brug over dagen og 
benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. Her vur-
deres også på om der i bybussystemet kan benyttes an-
dre og mere fleksible løsninger, eventuelt suppleret med 
kørselsordninger fra flexnettet, og om stamnettet i højere 
grad kan benyttes af bybuskunderne. 

Ill. 22.1: Stamnettet.
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Lokalnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

standen ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, 
som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knal-
lert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og 
den nærmeste indgang til skolens område.  

Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra ung-
domsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og efterskol-
er, med mindre det kan indpasses i planlægningen uden at 
tilføre væsentlige ekstra omkostninger. 

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunal-
bestyrelsen etableret befordring må normalt ikke over-
stige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Dog 
tilstræbes i Frederikshavn Kommune en ventetid på 10 
minutter inden indringning og 10 minutter efter endt sko-
letid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem 
tilbydes kørsel, hvis de går på den skoleafdeling i distrik-
tet, der er tættest på barnets bopæl. 

Der er pt. et arbejde i gang i kommunen, der kigger på de 

Grundlag for planlægningen af lokal-nettet
Lokalnettet planlægges primært ud fra kørselsberettigede 
elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kommunes 
lovmæssige forpligtelser om befordring af kørselsbe- 
rettigede elever. 

Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i så fald eleven er tilknyttet  
den skoleafdeling i distriktet, der er tættest på barnets 
bopæl. Der tilbydes kørsel efter endt undervisning på 
skoledage. Der tilbydes kun kørsel mellem skolefritids- 
ordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af sær-
skilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen. 

En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på skole-
dage, hvis eleven går på den skoleafdeling i distriktet, der 
er tættest på barnets bopæl, og hvis afstanden mellem 
hjem, og skole er mere end:
- 0-3 klasse: 2,5 km
- 4-6 klasse: 6,0 km
- 7-9 klasse: 7,0 km
- 10. klasse: 9,0 km

Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun af-Ill. 23.1: Lokalnettet.
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trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer kom-
munens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Der skal politisk tages stilling til, om det er hensigtsmæs-
sigt at åbne de kommunale kørselstilbud fra skoleåret 
2016, med mulighed for en yderligere indarbejdelse i den 
åbne kollektive trafik. 

Planlægning af den enkelte rute
Ruterne tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra at 
de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:
- 0-3 klasse: 1,25 km
- 4-6 klasse: 3,0 km
- 7-9 klasse: 3,5 km
- 10. klasse: 4,5 km

Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet blive 
taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederikshavn 
Kommune fra 2015/2016. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 

elever i Volstrup om transport til valgfri skole. Denne ord-
ning fastholdes til ordningens udløb. Det anbefales, at der 
ikke etableres nye særordninger i forbindelse med imple-
mentering af en ny skolestruktur. 

Der laves en analyse af mulighederne for at benytte en 
mere fleksibel betjeningsform på lokalnettet, eksempelvis 
telebusser, fast rutekørsel eller flextrafik.

Frekvens på lokalnettet
Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermiddags- 
afgange for skoler med 0-9. klassetrin, såfremt der er kør-
selsberrettigede elever.

Skolerne skal tilpasse mødetider til bustiderne (indenfor 
intervallet 7:45 – 8:15), hvis der herved kan opnås en 
større koordinering af ruterne i lokalnettet.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærmeste 
stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke over-
stige 1 time for folkeskoleelever.
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Flexnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Flextur
Der laves en vurdering af, om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede, 
kollektive trafiknet og af fordele og ulemper ved en evt. 
takstjustering. 

Flexlinje
Det vurderes, om Flexlinje som kørselsordning med fordel 
kan implementeres i Frederikshavn Kommune, evt. som 
erstatning for bybustrafik eller lokalbustrafik, eller evt. ud-
vikles til et produkt, der kan tilgodese pendlere i de tyndt 
befolkede områder af kommunen. 

Flexskole
I planlægningen af lokalnettet skal potentialet ved sam-
kørsels- og koordineringsmulighederne mellem primært 
lokalnettet og Flexskoleordningen undersøges.

Ill. 25.1: Flexnettet.





Resultat
Dette afsnit beskriver de ændringer, som Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kom-

mune medfører. Afsnittet besvarer desuden 
den anførte liste i trafikplanens formål.
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På baggrund af passagertællinger og pendlerstatistikker optimeres det regionale og fælleskommunale net, så det til-
passes de største rejsestrømme. Der implementeres en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter, der imøde-
kommer Frederikshavn Kommunes behov for i højere grad at fokusere på kørsel internt i kommunen.

Det regionale og fælleskommunale net

Resultat:
Stamnettet i Frederikshavn Kommune tilpasses efter de 
største rejsestrømme, så nettet udvides, der hvor der er 
et behov og passagergrundlag for det, imens ruter, der 
kun er sparsomt benyttet, optimeres. 

Den Kollektive Trafikplan implementerer således en ræk-
ke ændringer, hvilket medfører et øget kørselsomfang på 
kommunens mest benyttede strækninger, imens kør-
selsomfanget på andre ruter enten ligger på samme eller 
et lavere niveau end hidtil.

Det nye stamnet består af tog samt regionale, fælles-
kommunale og store lokale ruter. Frederikshavn Kom-
mune serviceres fortsat med togforbindelse af DSB på 
strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn samt af 
Skagensbanen, der administreres af Nordjyske Jernbaner, 
på strækningen mellem Skagen og Frederikshavn. 

Frederikshavn Kommune betjenes desuden af X Busrute 
973X, der forbinder Aalborg, Sæby og Frederikshavn, de 
regionale ruter 73, 74, 78 og 216 de fælleskommunale 
ruter 75, 77, 215, og 225 samt lokalrute 808. 

Konkrete ændringer på stamnettet:

• DSB optimerer rejsetiderne mellem landsdelene, 
hvilket medfører ændrede togkøreplaner fra decem-
ber 2015. De ændrede togtider bevirker, at relevante 
busruter justeres, så X Bussen, 973X, korresponde- 
rer med IC-Lyn i Aalborg og regionalruterne 73 og 74 
korresponderer med det almindelige IC-tog i Aalborg. 

• Der arbejdes på at foretage en serviceudvidelse på 
Skagensbanen fra august 2015, der vil resultere i, 
at der indsættes halvtimedrift på hverdage mellem 
Frederikshavn og Skagen fra kl. 13.00. 

• X Bus, 973X, udvides til tre afgange i timen i 
myldretiden uden for skoleferier. Der tilbydes således 
20 min. drift mellem Aalborg og Frederikshavn og 
halvtimedrift ind over Sæby. Weekendkørslen på 
973X udvides ligeledes til otte afgange pr. dag. 

• Rute 75 fortsætter uændret.

• Rute 77 udvides mellem Frederikshavn og Østervrå 
med en morgenekspresbus på skoledage. Om efter-
middagen tilrettelægges rute 77, så den varetager de 
nye kørselsbehov mellem Gærum og Bangsbostrand 
Skole. 

• Rute 215 flyttes til de regionale ruters hovedforløb i 
Sæby, og afkortes til ikke at servicere Sæby på de tids- 
punkter, hvor relationen mellem Sæby og Dronning- 
lund kan varetages af rute 74, eller hvor Dronning- 
lund Gymnasium ikke har ringetid.  

• Rute 225 kører fremover med én bus mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommune og køreplanen udvides 
til at servicere byerne Tolne og Mosbjerg, som før blev 
varetaget af rute 228. 

• Rute 228 nedlægges.

@



29

Skagen

Sæby

Frederikshavn

11

11

11

13

1

1/11

12

783

783

808

808

77

77

77/78

78

612

216

21
5

75

74/75

74

225

73/216

73
97

3X

73/78/215

77
/

97
3X

225

Ill. 29.1: Kort over stamnet 2015/16

Tog- og bustrafik 2015/16
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Konkrete ændringer på bybusnettet:

• Linje 1, 2, 4 og 5, der kører i de vestlige og nordlige 
bydele i Frederikshavn by, lægges sammen til frem-
tidig linje 5.

• Linje 3, 13 og 15 fortsætter stort set uændrede og 
servicerer de syd- og sydvestlige bydele med uddan-
nelserne på Hånbækvej samt strækningen ud mod 
Haldbjerg og Hørby. 

• Linje 11, 12 og 21 ’devalueres’ med 10, og kommer 
dermed fremover til at hedde linje 1, 2 og 11. Linjerne 
servicerer de vestlige og nordlige bydele i Frederiks-
havn by samt strækningerne ud mod sattelitbyerne 
Ravnshøj, Lendum og Strandby. 

• Linje 14 kommer fremover til at hedde linje 4, og ser-
vicerer Frydenstrandskolen og industriområdet ved 
Knivholtvej.

• Linje 14 indsættes som en sommerbybuslinje, der 
kører mellem Stena Line, Frederikshavn Busterminal 
og Palmestranden i den nordlige del af Frederikshavn 
by, hvor der også er campingplads, marina og som-
merhusområde.

Resultat:
Passagertællingen for bybuslinjerne samt en analyse af 
stoppestedsbenyttelsen i Frederikshavn by ligger til 
grund for en optimering af det samlede bybusnet. 

Linjer med lave passagertal optimeres, og udvalgte linjer 
justeres og planlægges i forhold til at kunne varetage  en 
større del af skolekørslen i Frederikshavn by med opland.

Frederikshavn Handelsskole er beliggende ved Frederiks-
havn St./Busterminal og både EUC Nord, 10. klasse-
centeret og Martec er beliggende på Hånbækvej, som er 
blandt de mest populære stoppesteder i Frederikshavn 
by. Derudover er stoppene ved Rådhuspladsen samt 
Frederikshavn Gymnasium flittigt benyttet. Disse stop er 
således fortsat prioriteret højt i planlægningen.

Foruden bybuslinjerne kører der en teletaxa i Frederiks-
havn by. Teletaxaen kører til og fra bybusstoppestederne 
i de tidsrum, hvor der ikke tilbydes anden bybuskørsel, og 
skal bestilles minimum en time inden ønsket afhentning. 

Det nye bybusnet i og omkring Frederikshavn implemen-
teres fra d. 28. juni 2015.  

Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

På baggrund af passagertællinger og statistik for stoppestedsbenyttelse, 
omlægges og optimeres bybusnettet i frederikshavn by. Udvalgte bybuslin-
jer planlægges desuden, så de servicerer skolerne i distrikt øst og vest. 

@

Ill. 30.1: Kort over Frederikshavn bybus 2015/16
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Skolekørsel

Skolestrukturændringen, der træder i kraft i Frederikshavn Kommune fra 
skolestart 2015, medfører et ændret antal befordringsberettigede elever, og 
medfører derfor et behov for at finde en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Resultat:
Skolekørslen planlægges udfra de befordringsberettigede 
folkeskoleelevers bopæl og klassetrin samt eventuelle 
trafikfarlige veje i området. Planlægningen tager desuden 
afsæt i det i baggrundsrapporten fastsatte serviceniveau.

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages af en 
række kommunale kørselstilbud, bybuslinjer i distrikt vest 
og øst samt enkelte fælleskommunale og lokale ruter. 

Hvor det er muligt kører skoleruterne samme vej rundt 
om eftermiddagen som om morgenen, så de elever, der 
har længst transporttid om morgenen, har kortest trans-
port om eftermiddagen.

Distrikt nord

• Skagen Skole serviceres af det kommunale kørselstil-
bud, rute 25. 

• Aalbæk Skole serviceres fremover af de kommunale 
kørselstilbud, rute 6 og rute 16. Rute 6 varetager 
kørsel af befordringsberettigede elever, der er bo-
siddende nord for Aalbæk, imens rute 16 varetager 
området syd for Aalbæk og Jerup. 

@

• Kørsel til Strandby Skole varetages af bybuslinje 2 og 
12 samt 2E, der indsættes som ekstrakørsel til Elling 
og Strandbys vestre opland. 

Distrikt øst

• Frydenstrandskolens to afdelinger, Abildvej og Buhls-
vej, serviceres begge af bybuslinje 4, der kører som 
ringlinje i Frederikshavn. 

• Nordstjerneskolens elever befordres med bybuslinje 
15. 

Distrikt vest

• Kørselsberettigede elever til Bangsbostrand Skole 
serviceres primært af bybuslinje 13, der kører til 
Hørby og rute 77, der forbinder Frederikshavn med 
Gærum og Brønderslev. Yderligere kan elever benytte 
bybuslinje 3, der kører som ringlinje i Frederikshavn 
og rute 73, der kører mellem Aalborg, Hjallerup, Sæby 
og Frederikshavn. 

• Kørsel til Ravnshøj Skole sker fremover med by-
buslinje 1, der kører til Lendum, og bybuslinje 11. 

• Gærum Skole serviceres fremover af rute 77.

Distrikt syd

• Torslev Skole serviceres af de kommunale kørselstil-
bud, rute 9 og 19. 

• Kørsel til Stensnæsskolen varetages af det kommu-
nale kørselstilbud, rute 21. Overbygningselever fra 
Stensnæsdistriktet til Sæbygårdskolen transporteres 
med de kommunale kørselstilbud, rute 20 og 30. 

• Sæby Skole og Sæbygårdskolen serviceres af rute 10, 
20 og 30, der ligeledes fungerer som intern kørsel i 
Sæby by, og dermed leverer elever til begge skoler.

• Området omkring Hørby og Dybvad Skoler serviceres 
af de kommunale kørselstilbud, rute 7 og 17, samt lo-
kalrute 808, der kører til Skæve og Brønden.  
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Koordinering af skole- og uddannelseskørsel

Frederikshavn Kommune har et stort ønske om i højere 
grad at påvirke kommunens unge til at vælge en uddan-
nelse i Frederikshavn i stedet for i en nabokommune. 
Den kollektive trafik er en væsentlig faktor for unges valg 
af uddannelsessted, og kørslen til uddannelsesinstitu-
tionerne i Frederikshavn er således et centralt element i 
planlægningen af det fremtidige, kollektive trafiknet. 

Nye optagelsesområder
Traditionelt set vælger 50 % af Sæbys unge og hovedpar-
ten af de unge i den sydlige og sydvestlige del af kom-
munen (gl. Sæby Kommune) at søge til en nabokommune 
i forbindelse med valg af uddannelse. Unge i Sæby og 
syd for Sæby søger i stor stil mod Dronninglund, imens 
de unge omkring Østervrå søger mod Hjørring. Uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn har derfor en stor 
interesse i og en stor mulighed for at hente flere elever 
fra netop disse områder. Samtidig ses en ændring i be-
folkningssammensætningen i gl. Skagen Kommune, hvor 
andelen af unge er faldende. Frederikshavn Kommune og 
uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn er hermed 
nødt til at fokusere og prioritere nye optagelsesområder 
højt for at fastholde og understøtte Frederikshavns sta-
tus som uddannelsesby.

Koordinering af skole- og uddannelseskørsel
Der blev i juni 2014 vedtaget en ændring til Lov om Trafik-
selskaber, der betyder, at der må medtages ikke-kørsels-
berettigede elever og andre kundegrupper på lukkede 
skoleruter, men at der ikke må opkræves betaling fra 
passagerer på disse ruter. Skoleruterne planlægges dog 
fortsat ud fra de kørselsberettigede skoleelevers behov. 

Skolebusruterne betegnes kommunale kørselstilbud og 
forsøges planlagt, så de korresponderer med kørslen til 
uddannelsesstederne i Frederikshavn. Hvor det er muligt 
søges busruter optimerede, så samme bus kan bruges til 
flere formål, både til skole- og uddannelseskørsel. Herved 
skabes en mere tydelig og effektiv transport til uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn og der sikres en 
mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer til 
kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune. 
 
Koordinering af ringetider
For at kunne koordinere skole- og uddannelseskørsel, så 
samme busser optimeres og kører til flere formål, er det 
nødvendigt at koordinere ringetider på samtlige folke-
skoler og uddannelsessteder i Frederikshavn Kommune. 
Ifølge retningslinjerne for serviceniveau (gengivet på side 

Koordinering af hhv. skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn Kommune er et vigtigt virkemiddel for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens unge at vælge en uddannelse i Frederikshavn og hermed understøtte byens status som 
uddannelsesby. Samtidig sikrer koordineringen en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. 

22) er det tilladt at justere ringetider på folkeskoler inden-
for intervallet 7.45 – 8.15. For på bedst mulig måde at 
koordinere kørslen er det ligeledes nødvendigt at justere 
ringetiderne på kommunens uddannelsesinstitutioner. 
Ringetiden på enkelte uddannelsesinstitutioner angivet 
til 8.20. 

Folkeskoler i Sæby, Østervrå, Ravnshøj og Strandby vil 
som udgangspunkt få ringetider omkring kl. 7.45 / 7.50 
for at de samme busser skal kunne levere uddannel-
sessøgende til uddannelsesstederne i Frederikshavn til kl. 
8.15 / 8.20. 

Ringetider er vendt i tæt dialog med berørte folkeskoler 
og uddannelsessteder.

Installation af internet i busser
For yderligere at understøtte Frederikshavns status som 
uddannelsesby og gøre det mere attraktivt at være ud-
dannelsespendler til en uddannelse i Frederikshavn, 
installeres internet i de største busruter i kommunen. 
Installation af internet er ligeledes til gavn for øvrige pend- 
lergrupper. 

@
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Ringetider på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner fra august 2015

L:   Der indsættes hjemkørsel max to dage om ugen for de 0.-3. klasseelever, der fravælger lektiecafé
*:   Oplæg til ringetider gælder kun til og med 3. klasse, da ældre elever ikke er kørselsberettigede
**:  Mulighed for skolen at give ældre elever senere fri, da der kører flere busafgange fra skolen på det åbne busnet

Folkeskole: Ringetid:

Ravnshøj Skole
Strandby Skole
Sæby Skole
Sæbygårdskolen
Torslev Skole
Bangsbostrand Skole
Skagen Skole
Dybvad Skole
Frydenstrandskolen
Gærum Skole
Hørby Skole
Nordstjerneskolen
Aalbæk Skole
Stensnæsskolen

7.45
7.45
7.50
7.50
7.50
8.00
8.00
8.00
8.05
8.05
8.10
8.10
8.15
8.15

(12.45)L

-
(12.50)L

13.50
(12.50)L

(13.00)L

-
14.00

(13.25)L

(13.05)L

(13.10)L

(13.10)L

-
(13.15)L

13.45
13.45
13.50
15.20
13.50
14.00
14.00
15.00
14.05
14.05
14.10
14.10
14.15
14.15

14.45**
15.15
15.20

-
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Ill. 35.1: Figuren illustrerer, hvordan skolekørsel og kørsel til uddannelsesinstitutionerne i Frederik-
shavn sammentænkes og koordineres. 
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Eksempel
Illustrationen på modstående side viser et eksempel på, 
hvordan skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn 
Kommune fremover koordineres.

I det pågældende eksempel starter bussen i Sørå kl. 7.08 
som et kommunalt kørselstilbud på rute 20, hvorefter 
der opsamles folkeskoleelever i Sæbys sydlige opland. 
Grundet skolestrukturændringen i Frederikshavn Kom-
mune nedlægges overbygningen på Stensnæsskolen i 
Voerså, hvilket betyder at overbygningselever fra au-
gust 2015 skal transporteres til Sæbygårdskolen i Sæby. 
Rute 20 varetager ligeledes dette behov. Efterfølgende 
sættes folkeskoleelever af ved hhv. Sæbygårdskolen og 
Sæby Skole i Sæby og efter et kort stop ved Sæby Bus-
terminal fortsætter samme bus som forstærkning på X 
Busruten 973X, ekspres til Frederikshavn Busterminal, 
Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasi-

um. Rute 20 planlægges efter de befordringsberettigede 
elevers behov, men det er ligeledes muligt for andre borg-
ere, heriblandt uddannelsessøgende, at stige på bussen. 
Hermed forbedres kørslen bl.a. for de uddannelsessøgen-
de, der bor i den sydlige del af kommunen og går på en 
uddannelse i Frederikshavn, idet de fremover kan blive 
transporteret til Frederikshavn uden skift af bus.  

Hjemkørslen om eftermiddagen planlægges efter samme 
princip, hvor bussen fra Frederikshavn med uddannel-
sessøgende efterfølgende fortsætter som et kommunalt 
kørselstilbud til Sæby med opland. 
 
Så vidt muligt søges denne koordinering af skole- og ud-
dannelseskørsel gennemført på flere ruter. Hermed gør 
samme princip sig gældende fra områder omkring Øster-
vrå, Ravnshøj og Strandby.   
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Ill. 37.1: Eksempel på skole- og uddannelseskørsel fra Sæby med opland til Frederikshavn. 
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Frederikshavn Kommune ønsker at satse på vedvaren-
de energi, og i den forbindelse implementere biogas-
busser på kommunens kollektive trafiknet. 

Implementering af biogasbusser

Frederikshavn Energiby er et kommunalt erhvervsud-
viklingsprojekt, hvor visionen er at Frederikshavn Kom-
mune skal være uafhængig af fossilt brændstof, som kul 
og olie, inden udgangen af år 2030. Med projektet ønsker 
Frederikshavn Kommune således at være 100 % drevet af 
vedvarende energi på hhv. el-, varme- og transportom-
rådet.

Som led i at opnå denne vision tog Frederikshavn Kom-
mune i 2012 initiativ til at etablere en gas til trans-
port-gruppe med repræsentanter fra Aalborg og Frede- 
rikshavn kommuner, Region Nordjylland, HMN-Naturgas 
og NT. Formålet med etableringen af gruppen var bl.a.:

• At opnå miljø- og forsyningssikkerhedsmæssige 
gevinster ved at udskifte de eksisterende busser på 
by- og oplandsruter i Frederikshavn Kommune med 
busser, der kører på alternative drivmidler (biogas). 

• At projektet skulle tiltrække flere brugere til den 
kollektive trafik i Nordjylland. 

@ Indsættelsen af biogasbusser i Frederikshavn Kommune 
er således en del af en fælles nordjysk indsats for at skabe 
en mere miljørigtig, kollektiv trafikbetjening i Nordjylland. 

Som en del af projektets første etape blev der i efteråret 
2014, som det første sted i Danmark, indsat biogasbusser 
på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn, og samtidig 
åbnede en naturgastankstation i begge byer. 

Fra NTs køreplanskifte, sommer 2015, indsættes yder-
ligere to biogasbusser på bybusnettet i og omkring 
Frederikshavn, og fra sommer 2019, når kontrakterne på 
de resterende bybusser  i Frederikshavn udløber, er målet 
at også de erstattes af biogasbusser. 

Implementeringen af biogasbusser i Frederikshavn Kom-
mune er medvirkende til at nedsætte kommunes CO2-ud-
slip på transportområdet samt at udsende et mere mil-
jøbevidst signal, der givetvis kan generere flere brugere til 
den kollektive trafik i kommunen.  
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Flextrafikken i Frederikshavn Kommune skal varetage de rejser, der ikke 
følger de største pendlerstrømme, og sikre at alle borgere har adgang til et 
kollektivt trafiktilbud. 

Flextrafik

I Frederikshavn Kommune køres al specialkørsel via NT 
Flextrafik. Flextrafik består dels af åbne ordninger, der 
er tilgængelige for alle, dels af lukkede ordninger, hvor 
brugeren skal visiteres af kommunen. Flexnettet dækker 
hele Frederikshavn Kommune, og har de borgere, der in-
gen eller begrænset adgang har til den øvrige, kollektive 
trafik, som primær målgruppe. 

I forbindelse med den optimering, som Den Kollektive 
Trafikplan for Frederikshavn Kommune medfører, er det 
essentielt, at kommunens flextrafikordninger koordineres 
og sammentænkes med det øvrige, kollektive trafiknet, 
således at alle borgere i Frederikshavn Kommune har 
adgang til et kollektivt trafiktilbud. 

Det eksisterende tilbud om Teletaxa i Frederikshavn by 
bevares, så der fortsat er et trafiktilbud i byen på tids- 
punkter, hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. 

Der er i arbejdet med Den Kollektive Trafikplan ikke fundet 
grundlag for at regulere brugerbetalingen på Flextur. Takst- 
en er således fortsat 5 kr./km uden for Frederikshavn by, 
og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. 

@
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Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal imødekomme kommunens be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på den kollektive trafik. Trafikplanen er således et 
værktøj, der skal sikre, at kommunens økonomiske råderum udnyttes på bedst mulig vis. 

Økonomi

@

Gennem Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn 
Kommune gennemføres en række større og mindre æn-
dringer, der tilsammen optimerer kørslen i Frederiks-
havn Kommune indenfor den økonomiske ramme og det 
besluttede serviceniveau. Disse ændringer og effekti- 
viseringer sikrer således, at den ønskede, årlige bespa- 
relse på 1 mio. kr. på det samlede, kollektive trafiknet 
opnås. 

Den Kollektive Trafikplan medfører et ændret kørselstil-
bud i kommunen, hvilket betyder at kørselsomfanget på 
nogle ruter stiger, imens det på andre falder eller er på 
samme niveau som hidtil. 

Besparelsen på den kollektive trafik i Frederikshavn Kom-
mune findes hovedsagligt ved at optimere de fælleskom-
munale ruter samt bybusnettet i og omkring Frederiks-
havn. Den pågældende optimering bunder i konkrete 
passagertællinger og statistik for rejsestrømme, hvilket 
sikrer, at de største strækninger understøttes, imens de 

strækninger, hvor ruter kun er sparsomt benyttet, opti-
meres. 

Optimeringen på de fælleskommunale ruter tager højde 
for de brugere, der er afhængige af at pendle på tværs 
af kommunegrænsen, men gør det samtidig muligt for 
Frederikshavn Kommune fremadrettet at prioritere og 
fokusere på intern kørsel i kommunen. 

Den kommende skolestrukturændring i Frederikshavn 
Kommune medfører desuden et øget kørselsomfang 
på skolebusruterne, og dermed en øget økonomi. Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune tager 
højde for denne ændring og sikrer, at det beløb til øget 
skolekørsel, som Frederikshavn Kommune har budgette- 
ret med, overholdes. 

I projektet findes der desuden økonomi til at implemen- 
tere to biogasbusser, der fra sommer 2015 skal køre på 
Frederikshavn bybusnet.



42

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal koordinere og ensarte den kollektive trafik i hele 
kommunen.

Ensartning af serviceniveau@

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kom-
muner: gl. Sæby Kommune, gl. Frederikshavn Kommune 
og gl. Skagen Kommune. Da hver af de tidligere kommuner 
havde egne niveauer for kørslen, er der efter kommune- 
samlægningen i 2007 et uens niveau på kørslen i Frede- 
rikshavn Kommune. Den Kollektive Trafikplan søger 
således at koordinere og harmonisere serviceniveauet i 
hele kommunen, jævnfør retningslinjerne s. 22-24. 

Kørslen på kommunens største ruter i stamnettet er har-
moniset ved at tilpasse serviceringen efter de pågældende 
behov. Herved er serviceringen på de mest benyttede ru-
ter i kommunen øget, imens ruter med få passagerer er 

optimeret i forhold til behovet. Ligeledes er bybusnettet i 
og omkring Frederikshavn optimeret og ensartet i forhold 
til kørselsbehovet på de enkelte linjer. 

Skolekørslen er harmoniseret i forhold til antallet af 
morgen- og eftermiddagskørsler fra de enkelte skoleaf-
delinger samt i forhold til vente- og køretider. Der skal 
dog fortsat tages politisk beslutning om, hvorvidt de 
kommunale kørselstilbud skal overgå til kollektiv trafik fra 
skoleåret 2016. Ved at overføre de kommunale kørselstil-
bud til åben, kollektiv trafik muliggøres en yderligere ind- 
arbejdelse i det kollektive trafiknet samt en yderligere 
harmonisering af serviceniveauet.  
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Det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune skal fremstå som et 
attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske 
råderum.

Et attraktivt trafiknet

@

Det samlede mål med Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er at skabe et attraktivt og ved-
kommende, kollektivt trafiknet for kommunens borgere, 
inden for de økonomiske rammer i projektet. 

Det kollektive trafiknet er tilpasset de konkrete behov, der 
findes i kommunen, for herigennem at gøre er det mere 
nærværende for den enkelte bruger. De største bruger-
grupper, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, 
vil således fremover blive tilbudt en udvidet service- 
ring, imens en mindre del vil opleve en dårligere service 
end hidtil, grundet optimerede ruter. Effektiviseringen af 
det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune søger 
således at gavne flest og at ramme færrest med de 
pågældende ændringer.

Udover at optimere ruter og at tilpasse serviceringen til 
behovet, er det kollektive trafiknet gjort mere attraktivt 
for særligt uddannelsessøgende og pendlere. Installa-
tion af internet i busser på kommunens mest benyttede 
strækninger skal give en merværdi til transportople- 
velsen, og gøre det muligt for brugerne at benytte trans-
porttiden til f.eks. arbejde eller lektier.

Som led i at gennemføre Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er markedsføring af nye tiltag 
og information om ændringer en vigtig faktor. Borgerne 
i Frederikshavn Kommune informeres derfor online på 
kommunens hjemmeside samt i lokalaviser om de foran-
dringer, som Den Kollektive Trafikplan medfører. 



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Relateret document 5/5

Dokument Navn: Kørselsordninger og 

serviceniveau.docx

Dokument Titel: Kørselsordninger og 

serviceniveau

Dokument ID: 2131834



Oprettet af: Sofie Synnestvedt Olsen

Sagsnr: EMN-2018-00300

Center: Center for Bibliotek og Borgerservice DokID: 2131834

Dato: 9. august 2018 Side 1 af 2

Kørselsordninger og serviceniveau i Frederikshavn kommune (al specialkørsel varetages af NTs flekstrafik)

Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Genoptræning Kørsel med voksne Handi-

cappede

(Gimle)

Flexskole, specialSFO, særlige 

dagtilbud og aflastning

(taxa og bus)

Flextur Plustur

E
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p
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l

Jeg skal på besøg hos 

min familie og til banko-

spil, men jeg har fået 

bevilget et gangstativ, 

fordi jeg er bevægelses-

hæmmet, og jeg kan 

ikke bruge bussen.

Jeg er pensionist og skal i aktivi-

tetscenteret på Ingeborgvej hver 

onsdag. Jeg er ikke i stand til 

selv at gå ned til bussen.

Jeg har en aftale hos min læge 

(eller nærmeste speciallæge),

men jeg kan ikke selv transpor-

tere mig dertil fordi jeg er dårligt 

gående.

Jeg er udskrevet fra sygehuset og 

skal gå til genoptræning 2 gange 

om ugen i 10 uger. Træningen 

foregår i starten hos en privat fys, 

men flyttes til kommunens træ-

ningscenter efter 4 uger.

Jeg bor sammen med andre i et bofæl-

lesskab og deltager hver dag i aktivite-

ter i værkstedet på Gimle. Jeg kan 

ikke selv færdes i trafikken.

Min søn går på specialskole, i special-

SFO, og nogle dage er han i aflastning. 

Han kan ikke selv færdes i trafikken.

Min datter skal starte i 0. klasse. Vi bor 

på landet og der er mere end 3 km til 

skolen. 

Mit helbred fejler ingenting. Jeg vil 

gerne på besøg hos venner, men 

der går ingen busser, når jeg skal 

hjem om aftenen.

Jeg skal med toget fra Ålbæk, men 

har mere end 1½ km til stationen. 

Jeg bestiller en plustur til toget fra 

min bopæl i Skiveren og igen i 

Hjørring til min vens adresse 

udenfor byen.

L
o

v Lov om Trafikselskaber

(borgere over 18 omfat-

tet). Binde og svag-

seende optages fra den 

1/7 2018.

Serviceloven Sundhedsloven Sundhedsloven 

Serviceloven -  genoptræning og 

vedligeholdelsestræning op til 3 

gange /uge. Træning på sygehus 

er ikke omfattet.

Serviceloven Folkeskoleloven

Serviceloven

Lov om trafikselskaber Lov om trafikselskaber

L
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g
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 s
e
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a
u Kommunen har besluttet 

at borgere fra 16-18 

også kan visiteres til 

ordningen og at der ikke 

er begrænsninger i 

formålet med kørslen.

Kommunen ønsker med afsæt i 

lovgivningen, at man som borger 

anvender den billigste relevante 

befordringsmulighed  under 

hensyntagen til borgers funkti-

onsniveau.

Betaling af omsorgskørsel sker 

via en abonnementsordning, hvor 

der tegnes et abonnement på 

baggrund af det ugentlige antal 

ture, borger er visiteret til. 

Kommunen ønsker med afsæt i lov-

givningen, at man som borger benytter 

den billigst relevante befordring under 

hensyntagen til borgers funktionsni-

veau.

Kommunen har besluttet serviceniveau 

svarende til Folkeskole- og servicelov.

Konkret og individuel vurdering.

Ruterne tilrettelægges så barnet max.

må gå/cykle til opsamlingsstedet:

0-3. klasse: 1,25 km.

4.-6. klasse: 3 km.

7.-9. klasse: 3,5 km.

10. klasse: 4,5 km.

Det tilstræbes at køretid ikke overstiger 

1 time mellem skole og hjem og 90

minutter ud af kommunen.

Ventetid på skolen må normalt ikke 

overstige 60 minutter før og efter skole-

tid. Dog tilstræbes i kommunen ikke 

mere end 10 minutter.

Ringetider tilrettelægges ml. 7:45 -8:15 

ift. busser. 1 morgenkørsel, og 1-2 

hjemkørsler. Forældre har ikke mulighed 

for selv at bestemme tidspunkter.

Elever i specialundervisning og speci-

alSFO visiteres som udgangspunkt til at 

benytte skolebus eller øvrig kollektiv 

trafik. I visse tilfælde visiteres til taxa i 

flekstrafik.

Kommunen har fastsat takst på 

Flekstur (ud fra 3 niveauer er valgt 

mellemtakst – dog høj takst i Frede-

rikshavn)

Kommunen har tilsluttet sig NTs 

mobilitetsplan 2017-2020, som 

Plustur er en del af.
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V
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g Kørselskontoret visiterer

og administrer abonne-

ment. 4 ugers sagsbe-

handlingstid.

Abonnement bortfalder 

den 31/12 2018.

Kørsel bestilles af bor-

ger hos NT senest 2 

timer inden tur.

Social- og Sundhedsmyndighed 

visiterer.

Kørselskontoret planlægger efter 

henvendelse fra aktivitetscenter.

Kørselskontoret bevilger og 

planlægger kørsel.

Borger bestiller kørsel ved Kør-

selskontoret.

Kørselskontoret udbetaler befor-

dringsgodtgørelse i tilfælde, hvor 

der benyttes egen bil.

Social og Sundhedsmyndighed 

visiterer. 

2 ugers sagsbehandlingstid.

Borger bestiller kørsel ved Kør-

selskontoret.

Kørselskontoret planlægger kør-

sel.

Social- og Sundhedsmyndighed visite-

rer til kørsel eller befordringsgodtgø-

relse. 

Kørselskontor planlægger kørsel og 

informerer ugentligt borger eller pårø-

rende om køreplan.

Skolen, Unge-og/eller Familieafdelingen 

visiterer. 

Kørselskontoret planlægger kørsel i 

både taxa og stam- og lokalnet. 

Kørselskontoret udsteder buskort til 

kørselsberettigede børn der benytter 

bus.

Ændringer i fast kørsel med taxa senest 

5 dage inden.

Buskørsel tilrettelægges for et skoleår 

ad gangen efter høring.

Åbent kørselstilbud til alle borgere 

om kørsel fra adresse til adresse 

med start i Nordjylland i tidsrummet 

kl. 6 - 23. (også rejser til Nordjylland 

fra Midtjylland)

Rejsen bestilles via NTs telefon eller 

hjemmeside.

Åbent kørselstilbud til alle fra 

adresse til adresse i forbindelse 

med anden kørsel med kollektiv 

trafik.

Rejsen bestilles og betales via 

Rejseplanen.dk

V
e

n
te

-
o

g
 k

ø
re

ti
d Borger må forvente 

tildeling af tur op til 1,5 

time før eller efter det 

ønskede tidspunkt. 

Det reelle afhentnings-

tidspunkt kan være op til 

30 min. før eller efter det 

aftalte.

Borger kan forvente omvejskør-

sel, da der kan være andre 

borgere med.

Køretid max 60 min., dog 90 

minutter til andre kommuner

(ingen visiteret).

Ventetid max 10 min. efter 

aktivitetens slutning.

Borger kan forvente omvejskør-

sel, da der kan være andre 

borgere med.

Ventetid kan være op til 15 min.

ved afhentning og ankomst og 

max. 30 min inden behandling.

Op til 45 min. ventetid efter 

behandling .

Borger kan forvente omvejskørsel, 

da der kan være andre borgere 

med.

Ventetid kan være op til 15 min 

ved afhentning, og ankomst max 

30 min inden træning.

Op til 45 min. ved afhentning på 

træningsstedet.

Borger kan forvente omvejskørsel, da 

der kan være andre borgere med.

Køretid max 60 min.

Ventetid max 10 min. efter tilbuddets

slutning.

Det kan forventes samkørsel, hvor det er 

muligt.

Det tilstræbes at køretid ikke overstiger 

1 time mellem skole og hjem og 90 

minutter ud af kommunen.

Ventetid på skolen må normalt ikke 

overstige 60 minutter før og efter skole-

tid. Dog tilstræbes i kommunen ikke 

mere end 10 minutter.

Kortest mulig rute.

Turen bestilles senest 2 timer inden 

og tidligst 14 dage før.

Kortest mulig rute til plusturs- eller 

knudepunkt (forbindelse til kollek-

tiv transport)

E
g

e
n

b
e

ta
li

n
g 104 årlige enkeltture pr. 

år.

Kommunen kan visitere 

gratis ledsager med på 

turen.

Borger betaler årligt 

abonnement for ordnin-

gen indtil 31/12 2018. 

Herudover betales en 

takst pr. kørt kilometer. 

Medrejsende betaler 

takst som den visitere-

de.

Betaling af omsorgskørsel sker 

via en abonnementsordning, 

hvor der tegnes et abonnement 

på baggrund af det ugentlige 

antal ture, som borger er visite-

ret til. 

Den månedlige pris (2017) for: 

1 ugentlig kørsel tur/retur 106 kr.

2 ugentlige kørsler tur/retur 211 kr.

3 ugentlige kørsler tur/retur 317 kr. 

4 ugentlige kørsler tur/retur 424 kr.

5 ugentlige kørsler tur/retur 528 kr.

Ingen egenbetaling Egenbetaling, hvis borger er visite-

ret efter serviceloven (for borgere 

der ikke er i stand til at benytte 

anden transport).

(takster i 2017)

1 ugentlig ture tur/retur 106 kr. 

2 ugentlige ture tur/retur 211 kr. 

3 ugentlige ture tur/retur 317 kr.

Visiteres efter Sundhedsloven 

ydes befordringsgodtgørelse til 

billigste transport.

Ved taxa til genoptræning ingen 

egenbetaling. 

Det er muligt at medtage nødven-

dig ledsager såfremt helbred eller 

alder nødvendiggør det.

Der kan for borgere i beskyttet be-

skæftigelse visiteret efter serviceloven 

være egenbetaling

Ingen egenbetaling.

Forældre kan ydes godtgørelse efter lav 

takst, såfremt de selv transporterer 

barnet til distriktsskolen fra barnets 

folkeregisteradresse.

Takster:

Generelt i kommunen:

5 kr./km, min 30 kr., 

Særligt i Frederikshavn by:

12 kr./km, min. 60 kr., 

Over kommunegrænsen:

12 kr./km. Min 60 kr.

Over regionsgrænsen:

14 kr./km., min 60 kr. 

Medrejsende 1,75 kr./km.

22 kr. pr tur svarende til 2-zoner

Flekshandicap

Variabel kørsel

Fleksaktivitet

Fast kørsel

Flekslæge

Variabel kørsel

Genoptræning

Variabel kørsel

Kørsel med voksne Handi-

cappede (Gimle)

Fast kørsel

Fleksskole

Fast kørsel

Flekstur

Variabel kørsel

Plustur

Variabel Kørsel
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LÆSEVEJLEDNING
Du sidder nu med høringsmaterialet vedr. ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frede-
rikshavn Kommune. Materialet er bygget sådan op, at der efter forordet af formand for Kultur- og 
fritidsudvalget, Anders Broholm, følger en Tilskudsanalyse udarbejdet af Center for Kultur og Fritid. 
Denne tilskudsanalyse danner grundlag for KFUs udspil i forhold til tilskudsordningen. Forslag til ny 
tilskudsordning følger lige efter tilskudsanalysen. Bagerst i høringsmaterialet præsenteres en tids-
plan, samt guide til aflevering af høringsmaterialet.   

I dette materiale forkortes Kultur- og Fritidsudvalget frit herefter som KFU, Folkeoplysningsudvalget 
som FOU og Center for Kultur og Fritid som CKF. 
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FORORD

25 års-reglen. Bøvl med indberetning. Ugennemskuelig tilskud. Det er nogle af de punkter som har 
fyldt meget og fortsat gør det for de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. 

Med dette høringsforslag til en helt ny tilskudsmodel for folkeoplysende foreninger gøres der op 
med 25 års-reglen, og der skabes et mere simpelt og gennemskueligt tilskudssystem. 

Forvaltningen har på baggrund af en sammenligning med de øvrige nordjyske kommuner lavet det-
te oplæg til en ny tilskudsordning, som vi har drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget og endvidere holdt 
et informations- og dialogmøde med FUF, IS og Folkeoplysningsudvalget. 

KFUs formål med en ændring af tilskudsordningen er:

• a) Afskaffe 25 års-reglen og sikre alle foreningerne lige vilkår, og samtidig støtte alle unge  
 under 25 år

• b) Skabe et simpelt, gennemskueligt og mindre bureaukratisk tilskudssystem, der gør det lettere  
 at være forening

•  c) Sikre, at kommunens tilskud er sammenlignelige med øvrige kommuner

• d) Der ikke i forbindelse med den ny tilskudsordning hives penge ud af tilskudssystemet,  
 dvs., at ordningen bliver et nulsumsspil samlet set. Dog ønsker udvalget, at de fremtidi- 
 ge kendte besparelser i kommune (1 % årligt) indarbejdes i modellen, således foreningerne har  
 kendskab til de økonomiske rammer, og at der dermed skabes stabilitet.

Vi ser frem til at høre jeres kommentarer og inputs til høringsmaterialet. Det er vigtigt for os at høre 
fra jer, uanset om I er tilfredse med udkastet eller har ændringsforslag.  

Der vil blive afholdt dialogmøde i d. 31 maj, hvor jeg håber mange vil møde op og give sit besyv 
med. 

Det er KFU’s hensigt at træffe beslutning om et nyt tilskudssystem kort efter sommerferien. Vi kan ikke 
have usikkerhed om tilskudsordningen over lang tid, så derfor har vi nu et vindue til ændringer, som 
vi snart skal have lukket igen, så der er ro og stabilitet for foreningerne. 

På vegne af Kultur- og Fritidsvalget

Anders Broholm
Formand for KFU
9. maj 2018
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TILSKUDSANALYSE
Sammenligningsanalyse af de nordjyske kommuners tilskudsordninger 

i forhold til tilskudsordningen for Frederikshavns Kommune

Center for Kultur og Fritid 2018
Baggrundsanalyse til høringsmaterialet
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Center for Kultur og Fritid (CKF) påbegyndte i starten af 2018 en undersøgelse af de nordjyske 
kommuners brug af 25 års-reglen. I denne undersøgelse samlede og sammenlignede CFK alle 
kommunernes tilskudsordninger. I forbindelse med dette arbejde erfarede CFK, at forskellene i kom-
munernes tilskudsordninger rækker langt ud over blot denne regel. Særlig omfanget af de forskelli-
ge tilskudsmuligheder er markant. 

Efter gennemgangen af tilskudsordningerne stod det endvidere klart, at Frederikshavn Kommune på 
en lang række områder har regionens mest favorable tilskudsmuligheder. Det kan vi være stolte af, 
men vi må også erkende, at de høje tilskud hverken afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og 
ej heller kan aflæses direkte i foreningernes medlemstal. Derfor tog CKF initiativ til at indsamle, via 
kommunekontakt, de økonomiske tilskudsrammevilkår på foreningsområdet, for herefter at udarbej-
de en regional sammenligning. 

På baggrund af bl.a. centrets egne analyser af tilskudsordningerne, rammevilkårssammenligningen, 
analyser fra DIF og Idrættens Analyseinstitut og kommunernes medlemstal, har CFK forfattet denne 
tilskudsanalyse, der kan anvendes til at kvalificere debatten om Frederikshavn Kommunes tilskuds-
ordning. 
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FREDERIKSHAVN KOMMUNES TILSKUDSORDNING ER PRIMÆRT 
UNDERSTØTTET AF SEKS SØJLER

Et aktivitetstilskud 
(udregnet på time-
basis), der gives til 

foreningerne når de 
aktiverer en ung under 

25 år. 

Tilskud til uddan-
nelse af ledere og 
instruktører. Her 
ydes tilskud på 80 

% af kursusforbudne 
udgifter, fx kursusge-

byrer, opholdsudgifter 
samt transportudgifter 
med billigste offentlige 
transportmiddel. Der er 
et max på 8000 kr. pr. 

år pr. person. 

Et pligtigt lokaletil-
skud, der som ud-

gangspunkt ydes med 
henholdsvis 60 % af 
forbrugsudgifterne 

og 75 % af de øvrige 
godkendte driftsudgif-
ter. Udgør deltagerne 
over 25 år mere end 
10 % af det samlede 

medlemstal, nedsættes 
lokaletilskuddet for-

holdsmæssigt, svaren-
de til disse deltageres 
andel af det samlede 
antal deltagere. Det 

er denne nedsættelse 
der i defineres som 25 
års-reglen (mere om 

denne senere). 

Et træner og instruk-
tørtilskud der som ud-
gangspunkt maksimalt 
kan udgøre 40 % af 

de tilskudsberettigede 
medlemmers kontin-

gentbetaling. Ulønnede 
trænere/instruktører 
kan honoreres med 

tilskud på 80 %. Der er 
et maksimalt udgiftsloft 
på 3.000 kr. Såfremt 
foreningens medlem-
mer over 25 år udgør 

mere end 10 % af 
foreningen som helhed, 
nedsættes træner- og 

instruktørtilskuddet for-
holdsmæssigt, svaren-

de til disse medlemmers 
andel af det samlede 

antal medlemmer.

Transporttilskud 
ydes som udgangs-
punkt med 40 % af 
de tilskudsberettige-
de transportudgifter. 
Såfremt foreningens 
medlemmer over 25 
år udgør mere end 
10 % af foreningen 

som helhed, nedsæt-
tes transporttilskuddet 

også her forholdsmæs-
sigt, svarende til disse 

medlemmers andel 
af det samlede antal 

medlemmer. 

Anlægspuljen og 
udviklingspuljen. 

Anlægningspuljen kan 
søges akut året rundt. 
Foreninger kan søge 
Folkeoplysningsud-
valget om tilskud via 

anlægspuljen til reno-
vering og ombygning. 
Foreninger kan også 

søge Folkeoplysnings-
udvalget om tilskud via 
Udviklingspuljen til nye 

initiativer. 
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OBSERVATIONER UDLEDT AF TILSKUDSANALYSEN

På baggrund af tilskudssammenligningerne i 25 års-reglen og tilskud for kommunerne i Nordjyl-
land, kan det konkluderes, at Frederikshavn Kommune opererer med en tilskudsordning, der på flere 
måder giver foreningerne en række muligheder for at søge tilskud, der ikke findes i resten af Nord-
jylland. Det er observationerne af disse, der primært af omdrejningspunkt for denne tilskudsanalyse. 
Der er gjort fire væsentlige observationer, som CFK i denne rapport har kigget nærmere på: 

Nogle kommuner arbejder med medlemstilskud fremfor aktivitetstilskud. Blandt 
andre Mariagerfjord, Thisted og Jammerbugt. En gennemgang af Frederikshavns 
Kommunes nuværende model med aktivitetstilskud, er derfor undersøgt.

Frederikshavn Kommune er den eneste kommune der giver støtte til aflønning af træ-
nere og ledere. Denne tilskudsanalyse undersøger de økonomiske effekter af dette 
tilskud i forhold til kommunens tilskudsramme.

Kun Frederikshavn og Hjørring Kommuner giver transporttilskud. Der synes også en 
tendens til, at Frederikshavn Kommune har højere maksbeløb på, hvad en forening 
kan få fx i kursustilskud, end de andre kommuner.

I forbindelse med sammenligningen af 25 års-reglen, og lokaletilskud på tværs af 
kommunerne, må det konkluderes, at den model Frederikshavn Kommune praktise-
rer, er blandt de mest restriktive af alle. Kun Morsø Kommune modregner foreninger-
ne hårdere ved at have medlemmer over 25 år, end Frederikshavn Kommune gør . 
Til gengæld giver Morsø Kommune som udgangspunkt en tilskudsprocent på 75%. 
Konsekvenserne af en 25 års-regel kan være, at foreningslivet over 25 år hæmmes. 
Endvidere er der risiko for, at ungdomsafdelingerne i foreninger med høje med-
lemstal over 25 år, også rammes indirekte. I denne tilskudsanalyse kigges der se-
nere nærmere på 25 års-reglen, og hvilke muligheder der er for at regulere/fjerne 
denne. Endvidere gives der et bud på, hvorfor de andre kommuner i regionen kan 
operere med lempeligere lokaletilskudsmodeller, og hvordan vi lærer af dette. 
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Administrationen af kommunens aktivitetstilskud er meget omfangsrig. Foreningerne pålægges en 
ekstra opgave med at udregne aktivitetstid. Endvidere er reglerne for, hvornår noget er aktivitetstid 
meget vide. Fx betragtes planlægning og omklædning som en aktivitet. Ligeledes tynges forvalt-
ningen af en ekstra opgave, da der skal føres tilsyn med, at foreningerne opgiver tiderne korrekt. I 
dag er tilskuddet afhængig af, hvor mange aktivitetstimer det enkelte medlem, under 25 år, har haft. 
Foreningerne skal selv indrapportere, hvor mange timer de har aktiveret et medlem. Der er således 
indikationer på, at ikke alle foreninger indberetter et retvisende aktivitetstimetal. 

Omlægger kommunen derimod aktivitetstilskuddet til et medlemstilskud, der automatisk bliver frigi-
vet, pr. betalende medlem, der ikke er i kontingentrestance, elimineres forholdene med den bureau-
kratiske indrapportering, og tilsynsopgaven reduceres. Medlemstilskuddet kan stadig differentieres 
i forhold til medlemstypen (hvis dette ønskes). En anden fordel ved denne konstruktion er, at en 
forening nemt belønnes, når et medlem har betalt kontingent. I teorien kan en udøver være inaktiv, 
men kontingentbetalende, og dermed frigive medlemstilskuddet. Det må dog formodes, at få privat-
personer har interesse i at betale for kontingenter, de ikke benytter. Dog skal der udformes en model 
således, at medlemstilskuddet står i fair kontrast til et medlems samlede kontingentsum. 

Hvis det ønskes at omlægge aktivitetstilskuddet til et medlemstilskud må det naturligvis diskuteres, 
hvordan beløbsstørrelsen på det nye medlemstilskud til bestemmes. Selvom kommunen omlægger 
fra aktivitetstilskud til medlemstilskud, kan det stadig besluttes at lave forskellige medlemstilskud alt 
afhængig af fx aktivitetstypen, faktiske aktivitetstimer eller alder. 
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Fra tilskudsanalysen ved CKF, hvad hver kommune specifikt giver i aktivitets- eller medlemstilskud. 
Denne viden har CFK anvendt til at kvalificere Frederikshavn Kommunes position i forhold til de 
øvrige nordjyske kommuner. 

På baggrund af de udregnede sammenligningsresultater ses det, at Frederikshavn Kommune har en 
ramme på 4.376.001,-. Det betyder, at det i gennemsnit koster cirka 324 kr. at understøtte et med-
lem under 25 år, via aktivitetstilskuddet. Det betyder også, at Frederikshavn Kommune i gennemsnit 
bruger 58,4 kr. mere pr. medlem under 25 år i aktivitetstilskud end regionsgennemsnittet, ser man 
på den afsatte ramme.  

SÅDAN GJORDE CKF - METODEFREMGANG

CFK har bedt de nordjyske kommuner om at oplyse hvor stor en del af deres samlede tilskudsbudget, der spe-
cifikt går til aktivitets- eller medlemstilskud. For at gøre tallene sammenlignelige, er der korrigeret for kommu-
nernes forskellige indbygger- og medlemstal. Dette ved at finde de enkelte kommuners udgifter pr. borger u. 

25 år og pr. aktivt medlem u. 25 år. Således opnås der overblik over, hvad det ”koster” den enkelte kommune 
at understøtte et aktivt medlem. 

Tal anvendt:
Kommunernes antal af medlemmer i 2016 u. 25 år hentet fra Medlemstal.dk 

 Befolkningstal af borgere u. 25 år i 2016, hentet fra Danmarks Statistik. 

 Kommunernes oplyste budgetramme til aktivitets- eller medlemstilskud

AKTIVITETSTILSKUD - SAMMENLIGNINGSRESULTAT
       
   RAMME   PR. UNG/U25  PR. MEDLEM/U25

BRØNDERSLEV  3.637.018  350,2184  301,702

FREDERIKSHAVN 4.376.001  289,3033  323,7885

HJØRRING  5.198.568  285,4317  395,3584

JAMMERBUGT  454.750   42,77182  52,07856

MARIAGERFJORD 1.714.000  145,2542  197,8758

MORSØ   1.917.000  348,1024  431,854

REBILD   1.588.500  181,2735  227,5788

THISTED   3.627.600  297,1738  305,3535

VESTHIMMERLAND 2.087.008  198,6681  210,7025
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Det primære formål med Folkeoplysningsloven på foreningsområdet er at yde støtte til aktiviteter for 
børn og unge under 25 år samt at stille offentlige faciliteter vederlagsfrit til rådighed. Da kommu-
nerne ikke kan stille faciliteter til rådighed for alle typer af aktiviteter, er der indføjet en bestemmelse 
om, at kommunerne skal yde tilskud til en del af driftsudgifterne, såfremt foreningen selv ejer eller 
lejer lokaler. 

Det fremgår af loven, at omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes for-
holdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede deltagerantal. Her viser det sig, at 
de nordjyske kommuner agerer og forvalter med meget forskellige udgangspunkter.

Hvis en kommune ønsker at reducere lokaletilskuddet til foreninger, der har voksne medlemmer over 
25 år, kan kommunen benytte 25 års-reglen som et “håndtag”, der giver mulighed for at nedsætte 
tilskuddet.

En ulempe ved denne regel er, at en forening kan få reduceret lokaletilskuddet, alene fordi den får 
flere medlemmer over 25 år. Der er således intet incitament for denne forening til at igangsætte 
aktiviteter for voksne. Tværtimod presses foreninger med voksne medlemmer til at forsøge at oprette 
selvstændige ”voksenforeninger” for at forhindre, at tilskuddet til børn og unge reduceres. Dette 
scenarie er allerede ved at blive virkelighed i Frederikshavn Kommune, hvor nogle foreninger med-
deler, at de vil bryde op i små foreninger, for ikke at blive reduceret i tilskudsmidler. Ofte er Frede-
rikshavns Kommunes bevarelse af 25 års-reglen til diskussion i medierne. Ligeledes må kommunen 
erkende, at én af årsagerne til at vores medlemstal over 25 år er faldende, kan skyldes denne regel. 
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GOLF- OG RIDEKLUBBERNE 
– EN BARRIERE FOR FJERNELSE AF 25 ÅRS-REGLEN 

I forbindelse med gennemgangen af tilskudsordningerne, tegnede der sig hurtigt et billede af, at de 
andre nordjyske kommuner eksplicit har særregler for lokaletilskud til golfklubber og rideklubber. 
Disse kommuner benytter sig særligt af § 26 i folkeoplysningsloven der sikrer, at ”Kommunalbesty-
relsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en 
lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller 
lejrpladsens, anvendelse i øvrigt”. Denne nedsættelse kan implementeres på forskellig vis. Nogle 
kommuner giver ikke tilskud til stald, nogle giver ikke tilskud til udenomsarealer med videre. 
I forbindelse med, at CFK indhentede oplysninger om de økonomiske tilskudsrammer, bad vi derfor 
de andre kommuner specifikt at svare på spørgsmål vedrørende golf- og rideklubber. Her spurgte 
vi blandt andet om: 

Intentionen var, at det via de modtagne kommunebesvarelser blev muligt at se forskellene og ef-
fekterne af, at Frederikshavn Kommune ikke har restriktioner på lokaletilskuddet til golf- og ride-
klubberne.  Konklusionen er, at Frederikshavn Kommune i forhold til de andre kommuner i regionen 
giver 316.643,- i gennemsnit for en rideklub, mod regionsgennemsnittet på 132.952,-. I forhold til 
Frederikshavn Kommunes tre golfklubber er forskellen endnu mere markant. Her koster det i gen-
nemsnit de andre nordjyske kommuner 34.219,- i lokaletilskud at støtte en golfklub, hvorimod en 
golfklub i Frederikshavn Kommune i gennemsnit koster 295.686,-. 
Tallene bliver endnu mere iøjnefaldende hvis det undersøges, om de højere tilskud, også konver-
teres til flere unge udøvere. Et sammenligneligt eksempel med Hjørring Kommune i forhold til ride-
klubberne afslører dog, at denne sammenhæng ikke forefindes. 

• Hvor mange henholdsvis golfklubber og rideklubber har den pågældende kommune?
• Hvad giver kommunen i lokaletilskud til de enkelte klubber? 
• Hvad er deres totale (drifts)udgifter til henholdsvis golf- og rideklubberne?

I ovenstående eksempel ses det, hvordan nabokommunen Hjørring Kommune, med samme antal 
klubber, og for cirka 1/5-del af midlerne, kan engagere over 30 % flere unge u. 25 år til ridning 
end foreningerne i  Frederikshavn Kommune formår. 

    HJØRRING KOMMUNE          FREDERIKSHAVN KOMMUNE           FORSKEL

ANTAL AF RIDDEKLUBBER                   8                  8   -

GENNEMSNITLIG UDGIFT                           67.600            316.643                                     -249.043,- 
PR. RIDEKLUB                      PR. KLUB 

ANTAL MEDLEMMER U. 25 ÅR.                 648                442         - 209 aktive
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FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ÅBNER EN DØR

Ligesom alle de andre kommuner kan Frederikshavn Kommune benytte sig af § 26 i folkeoplys-
ningsloven. Frederikshavn Kommune har dog endvidere nu muligheden for at bringe §26 stk. 2 i 
spil, der foreskriver at; ”kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne 
til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet 
passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.” Center for Kultur og Fritids indhente-
de data på golf- og rideklubberne sikrer, at kommunen kan dokumentere og argumentere for, hvad 
det i gennemsnit koster at drive henholdsvis en golf- og rideklub i Nordjylland. Denne viden kan 
anvendes til, på objektiv vis, at nærme sig egnsudgifterne, hvis der træffes politisk beslutning herom. 

Hvis det politisk ønskes at implementere særregler, ligesom de andre nordjyske kommuner, der 
bringer de lokaleudgifterne til golf- og rideklubberne ned på regionsgennemsnittet, vil dette med 
udgangspunkt i  lokaletilskudsrammen for 2017 kunne give en besparelse på 1.968.939,26 kr. 
Denne besparelse kan udvalget vælge at indkassere som en besparelse, eller kanalisere den ud til 
andre tilskud. 

Udvalget kan dog også, ved at låse maksbeløbet til golf- og rideklubberne fast på det nuværende 
regionsgennemsnit, helt fjerne 25 års-reglen for blot 7.430,92 kr. Årsagen til at det tidligere har 
været vanskeligt at fjerne 25 års-reglen har været, at det ville koste 7.441.859,52,-. Dette skyldes, 
at netop udgifterne til golf- og rideklubberne, ville stige yderligere hvis 25 års-reglen fjernes. 

Processen for at fjerne 25 års-reglen er derfor simpel. Lås golf- og rideklubberne fast på et gennem-
snitsniveau, og fasthold dette niveau, når 25 års-reglen suspenderes. Denne manøvre vil stort set 
blive et nulsumsspil. Det kan endda, uden de store økonomiske konsekvenser være, at KFU ønsker, 
at golf- og rideklubberne skal modtage x-antal procent over gennemsnittet. Således vides det med 
kvalificeret sandsynlighed, at selvom der er blevet beskåret, er den overordnede ramme stadigvæk 
x-antal procent over regionsgennemsnittet.
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE TOPPER DE ØKONOMISKE TILSKUD

Frederikshavn Kommune giver udover den lovpligtige støtte til lokaler, aktiviteter og den folkeop-
lysende udviklingspulje, også supplerende tilskud i form af transporttilskud, træner- og instruktør-
tilskud og tilskud til uddannelse af ledere og instruktører. I sammenligningen mellem kommunerne 
kan det konstateres, at Frederikshavn Kommune er den eneste kommune, der giver trænertilskud 
(herunder indirekte lønning) til foreningerne. Hertil er udgiften 3.988.498 kr. (2017). Også I forhold 
til transporttilskud skiller Frederikshavn Kommune sig ud. Her er kommunen blot den éne af to kom-
muner med sådan et tilskud. Endvidere giver kommunen mere end dobbelt så meget i tilskud, som 
den anden kommune med tilskuddet, Hjørring Kommune. Størstedelen af de nordjyske kommuner 
yder Leder- og Instruktørtilskud. Frederikshavn Kommune udbetaler her 762.682 kr. til foreningerne. 
Mere end 4 gange så meget som gennemsnitsudbetalingen for en nordjysk kommune. 

        Leder- og instruktørtilskud        Trænertilskud         Transporttilskud 
Frederikshavn         762.682                  3.988.498             1.554.610
Brønderslev                            -                                       -          -
Morsø           52.000                            -                      -
Mariagerfjord         316.000    -          -
Jammerbugt         152.000    -          -
Vesthimmerland               -    -          - 
Hjørring         595.844                -                        629.864
Rebild          109.200    -                      -
Thisted           120700                -                    -
   
Gennemsnit / u Fred. indregnet     168.218 kr.              0 kr.   629.864 kr. 
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Det er dokumenteret, at Frederikshavn Kommune har tre, ikke lovpligtige, supplerende tilskudsmu-
ligheder. For de supplerende tilskud kommunen har, indtages der en økonomisk førerposition. Deri-
mod kan det ikke dokumenteres, hvorvidt disse specifikke tilskud, og udgifterne på over 5 millioner 
kroner hertil, også konverteres til højere medlemstal, flere aktiviteter og højere foreningstilfredshed, 
end hos de andre nordjyske kommuner. Tværtimod er der indikationer på, at det modsatte gør sig 
gældende. At kommunen, trods høje tilskud, alligevel scorer lavt både i tilfredshedsundersøgelser, 
og i de objektive parametre i forhold til medlemsudvikling. Fra CFK’s analyse af DIF rapportenen, 
Idrætsforeningernes rammer og vilkår, vides det, at kommunens foreningsmedlemmer rapporterer, 
at de oplever, at Frederikshavns Kommunes tilskudsmuligheder ikke er optimale. Dette illustrerer, at 
Frederikshavn Kommune under alle omstændigheder har en opgave i forhold til at kommunikere 
bedre med foreningslivet. I forlængelse af det foregående må Frederikshavn Kommune også stille 
sig selv spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende tilskudsfordelingsnøgle er den rigtige?

At dette spørgsmål må stilles, bekræftes yderligere af analyser udført af Idrættens Analyseinstitut. 
De underbygger hvad CKF selv kunne konstatere i forbindelse med DIF-rapportanalysen. Nemlig, 
at det i forhold til udgifter til idræt er; svært at se sammenhænge mellem kommunernes rammevilkår 
for foreningerne og antallet af foreningsaktive borgere.  Herudover påpeger Idrættens Analysein-
stitut også, at der på landsplan ikke findes en sammenhæng mellem kommunernes udgiftsniveau og 
idrætsforeningernes oplevede trivsel. Her repræsenterer Frederikshavn Kommune et eksempel fra 
virkeligheden.   

En af bekymringerne ved at revurdere, og eventuelt ændre i tilskudsordningen kunne være, at disse 
ændringer potentielt sætter den statistisk store grad af frivillighed i Frederikshavn Kommune under 
pres. Selvom dette ræsonnement virker logisk, konkluderer Idrættens Analyseinstitut, at landets kom-
muner; ikke alene via økonomiske tilskud kan generere en højere andel af frivillige eller sikre en 
bedre oplevet trivsel blandt foreningerne. Der er dermed ikke belæg for at antage, at det er de høje 
økonomiske tilskud, der skaber den store grad af frivillighed. Det bør derfor være muligt at oprethol-
de den positive frivillighedsstatistik, hvis tilskudsniveauet ønskes udlignet mod regionsgennemsnittet. 
En ting er sikkert, analyserne taget i betragtning; en kommune kan ikke købe sig til tilfredshed.   

HØJE TILSKUD – LAV TILFREDSHED 
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Center for Kultur og Fritid har via en dybdegående undersøgelse af de nordjyske kommuners til-
skudsordninger, samt indhentede rammevilkår og budgettal kunne konstatere, at Frederikshavn 
Kommune har:

•  En administrativ tung aktivitetstilskudsmodel. Tages der udgangspunkt i foreningernes med- 
 lemstal u. 25 år i de respektive kommuner, støtter Frederikshavn Kommune et aktivt medlem  
 med 323 kr., cirka 58 kr. over regionsgennemsnittet. Afbureaukratisering af det ikke kon- 
 trollerbare aktivitetstilskud til et medlemstilskud er en mulighed. 

• En restriktiv 25 års-regel, der potentielt er aktivitetshæmmende. Endvidere er den af flere  
 foreninger uønsket.  Ligeledes er det præsenteret, hvordan KFU har mulighed for at fjerne  
 25 års-reglen. Dette ved udnyttelse af folkeoplysningslovens hjemmel til at regulere de ufor- 
             holdsmæssige høje udgifter til golf- og rideklubberne. 

• Udgifter til særligt to typer af tilskud, træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, som in- 
 gen af de andre nordjyske kommuner opererer med (med undtagelse af ét lignende trans- 
 porttilskud i Hjørring Kommune). Alene disse to tilskud udgør, i den samlede økonomiske  
 ramme, cirka 4,5 mio. kroner. 

• En tilskudsordning der dokumentarbart har sikret økonomiske rammevilkår over regionens  
 gennemsnit. Desværre må det også konstateres, at disse rammevilkår ikke synes at afspejle  
 sig hverken i medlemstallene eller den generelle foreningstilfredshed. Dette er et paradoks,  
 der må løses. En revurdering af, hvorvidt rammevilkårene kan struktureres anderledes, såle- 
 des den økonomiske støtte også konverteres til reel foreningsfremgang på medlemssiden  
 og tilfredsheden, kunne overvejes.

Center for Kultur og Fritid har i forbindelse med disse analyser også udarbejdet beregningsmodel-
ler. Disse kan anvendes til at beregne effekterne af forskellige forslag om ændringer i tilskudsord-
ningens økonomiske fordeling. 
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INTRODUKTION

Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget har Center for Kultur og Fritid udarbjedet et udkast til en ny 
tilskudsordning, i forhold til den retning KFU ønsker. I store træk foreslås det at ændre tilskudsord-
ningen på særligt 4 punkter.

I dette høringsmateriale fremlægges Kultur- og Fritidsudvalgets tanker og udspil i forhold til de 
ovennævnte punkter. Gebyrordningen undtages i dette høringsmateriale, da denne del allerede er 
sendt i høring, med sit eget materiale.

Forslag til ny tilskudsordning er skabt ud fra et ønske om at afbureaukratisere og lette foreningernes 
administration. Herudover er det ønsket at skabe en simpel og overskuelig tilskudsordning, hvor 
foreningerne lettere kan forudsige sin økonomi. Vigtigst for Kultur- og Fritidsudvalget er det dog at 
imødekomme de faldende medlemstal med handling, der også skaber grobund for, at foreningsliv-
et i Frederikshavn Kommune kan trives og udvikles.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at dette høringsmateriale ikke går i dybden med de dele 
af tilskudsordningen, der ikke vil blive direkte berørt af det nye udspil. For eksempel fokuseres der 
ikke på anlægspuljen og udviklingspuljen, da disse ikke ændres strukturelt.

Det pointeres at den samlede økonomiske ramme for tilskud til folkeoplysende foreninger bibehol-
des, men omfordeles til mere aktivitetsfremmende formål. 

En omlægning fra aktivitetstilskud 
til medlemstilskud

Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud 
via lokaletilskudsloft på golfklubber og 

rideklubber

Lokaletilskud udbetales samlet for forbrugsud-
gifter og driftsudgifter med 65%

1 2

3
Omlægning af de supplerende tilskud til puljer

4
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Nuværende ramme     Ramme ved ny model

Aktivitetstilskud   4,3 mio. kr.  Medlemstilskud   6,5 mio. kr.
Lokaletilskud   11,2 mio. kr.  Lokaletilskud   12,5 mio. kr.
Supplerende tilskud     Puljeordning   2,75 mio. kr.
 Leder/instruktør  0,75 mio. kr.
 Trænertilskud  4,0 mio. kr.
 Transporttilskud  1,5 mio. kr. 

Samlet ramme   21,75 mio. kr  Samlet ramme           21,75 mio. kr. 
 



Det ønskes, at klubber og foreningerne fokuserer på, og har incitament til at aktivere de unge under 
25 år, inden for den konkrete aktivitet de er folkeoplysningsgodkendt til. Derfor foreslås der en ny 
simpel struktur for et medlemstilskud, der imødekommer dette ønske.

NYT MEDLEMSTILSKUD

Ved faktiske aktivitetstimer tælles den tid medlemmerne bruger på deres folkeoplysningsgodkendte
aktivitet. Administrativt arbejde, kurser, vedligeholdelsestimer, omklædning, taktikmøde,
planlægning mv. kan ikke medtages ved udregningen af faktiske timer. I forbindelse med stævner,
turneringer og mesterskaber, er det kun den folkeoplysningsgodkendte aktivitet der kan medregnes.

Det ønskes, særligt for de værdi- og idébaserede foreninger input på, hvordan de faktiske timer
skal tælles i forbindelse med fx landsstævner, hvor den folkeoplysningsgodkendte aktivitet dyrkes
løbende.

Forslag:

Der foreslås et simpelt trindelt medlemstilskud, der belønner foreningerne i forhold til faktisk
aktivitet.

I det nye system kan foreningerne modtage op til 500 kr. i medlemstilskud pr. medlem under 25 år 
ved faktiske aktiveringstimer. Modellen der foreslås, trindeles således:

Medlemmets faktiske aktivering (årligt)   Medlemstilskud

0-49 timer       0 kr.

50-99 timer       50 kr.

100-149 timer       175 kr.

150-199 timer       250 kr.

200-249 timer       375 kr.

+250 timer       500 kr.
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LOKALETILSKUD

Forslag: Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud

KFU ønsker at skabe aktivitetsfremmende tiltag for alle kommunes borgere, uanset alder. Ligeledes
har KFU det som én af sine prioriteringer, at tilskudsordningen forsimples i foreningernes interesse.
Derfor foreslås det at fjerne 25 års-reglen på lokaletilskud.

Dette gøres ved at ”låse” golf- og rideklubberne fast på et regionsgennemsnitsniveau, og fastholde
dette niveau, når 25 års-reglen suspenderes på lokaletilskud, for alle andre foreningstyper. Dermed
bliver det i et nulsumsspil muligt at fjerne 25 års-reglen på lokaletilskuddet.

Den enkelte golf og rideklub vil ikke blive låst på et specifikt beløb, men vil derimod indgå i en
særskilt lokaletilskudsramme for de to foreningstyper, hvor den samlede ramme er bestemt af
regionsgennemsnittet. 

Regionsgennemsnit: Golfklubber: 35.000,-  Rideklubber: 135.000,-

KFU er opmærksom på, at det kan overvejes at udarbejde overgangsordninger, der giver mulighed 
for driftstilpasning, hvis nødvendigt.

Forslag: Forbrugs- og driftsudgifter sammenlægges og defineres som én.

I forbindelse med den nye tilskudsordning, ønsker KFU også at eliminere forholdet med forskellige
lokaletilskud på henholdsvis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige godkendte
driftsudgifter.

Derfor foreslås det at placere begge udgiftstyper efter folkeoplysningslovens
udgangspunktsbestemmelse på 65 %, for herefter at definere ét samlet regelsæt for
godkendelsesberettigede udgifter. Dette vil lette både foreningernes og kommunens administration.
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SUPPLERENDE TILSKUD OMLÆGGES TIL PULJER

KFU ønsker at omlægge de supplerende tilskud til puljer. Èn af årsagerne til dette er, at de supple-
rende tilskud ikke kan dokumenteres at have den ønskede aktivitetsfremmende effekt.

KFU ønsker at bevare de bedste elementer af kommunens supplerende tilskudsdel. Dette gøres ved
at indrette puljer, der eventuelt kan administreres og søges hos FOU. FOU kan dermed få frihed til 
at forvalte puljemidlerne, således de bliver konkret aktivitetsfremmende.

.

KFU foreslår at sikre tre faste puljer, der erstatter de nuværende supplerende tilskud, samt
oprettelsen af en ny visionspulje.

Transportpuljen: 
Her kan der fx søges om dækning af 
udgifter i forbindelse med et stævne 

uden for kommunegrænsen. 

Frivillighedspuljen: 
Her kan der fx søges om tilskud til 

træningsdragt for frivillige instruktører. 

Kursuspuljen: 
Her kan foreningerne søge om at få 

kursustilskud

1

Visionspuljen: 
Denne kan benyttes til at målrette 

indsatser i forhold til fx parasport og 
handicapidræt, talentudvikling, integra-

tion med videre.

2

3 4

KFU foreslår, efter høring og dialog, puljernes størrelse inden for rammen på 2,75 mio. kr., 
samt retningslinjer for puljernes udmøntning. 
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KFU er interesseret i at høre alle input relateret til det foregående materiale. KFU håber, at
foreningerne endvidere har lyst til at svare på nedenstående høringsspørgsmål.

HØRING

Høringsmaterialet kan sendes til tilskud@frederikshavn.dk senest d. 20. juni
Angiv venligst emnefeltet: Høringssvar + foreningsnavn

Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag 
om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig 
udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud?

KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning 
er til, at kommunen ønsker at lempe reglerne for
lokaletilskud med den nævnte model?

KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at 
de supplerende tilskuds omlægges til puljer, der
kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende 
aktivitet? ?
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TIDSPLAN

•  11 . april 2018: Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) præsenteres for oplæg til ændring af til 
 skudsordning for folkeoplysende foreninger.

•  Uge 18-19: Dialogmøder med Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), ldrætssamvirket i  
 Frederikshavn Kommune (IS) og Folkeoplysningsudvalget (FOU).

• 9. maj: KFU behandler forslag til ændring af tilskudsordningen for folkeoplysende for 
 eninger, og sender forslag om ny tilskudsordning i høring.

•  14 . maj- 20 juni: Høringsperiode.

•  31 maj: Dialogmøde med foreninger og aktører på fritidsområdet.

•  15. august: KFU træffer beslutning om ændring af tilskudsordningen skal anbefales over for  
 Frederikshavn Byråd.

•  12. september: Frederikshavn Byråd træffer beslutning om ændring af tilskudsordningen  
 skal godkendes, og i så fald beslutter byrådet at ophæve tilskudsordningen til den 1.1  
 2019. 

•  1.1 2019: En ny tilskudsordning kan træde i kraft.

•  1.1. 2020: Tilskudsordning vil først få effekt for eksisterende foreninger fra den 1.1 2020,
 idet foreningernes tilskud udbetales bagudrettet.
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Indholdsfortegnelse:

 

NB: Sorte bokse er placeret over de af afsenders personoplysninger, der ikke 
uden samtykke kan vedlægges som offentligt tilgængeligt bilag. 

1.     Frederikshavn Roklub 
2.     Frederikshavn Kajakklub 
3.     Frederikshavn Golfklub 
4.     Skagen Gymnastikforening af 1796 
5.     Dance Studio Frederikshavn 
6.     De Grønne pigespejdere (Hørkær) 
7.     Vendsyssel Triatlon 
8.     Frederikshavn Rideklub 
9.     Skagen Motionscenter 
10.  Ribberholt Dyreklub 
11.  Frederikshavn Budo Klub 
12.  Sæby Familie og Firmabowling 
13.  Frederikshavn Blackhawks 
14. FDF Frederikshavn kreds 1	
15. Nye Borgerlige	
16. Sæby Springteam	
17. Sportsrideklubbe Lerbæk	
18.Try Thorshøj boldklub	
19. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	
20. Sæby Scenen	
21. FFI-fodbold	
22. Frederikshavn Skyttekreds	
23. Tordenskioldgarden	
24. Sæby Golfklub	
25. Sæby familie- og firmaidræt	
26. Idrætssamvirket	
27. FUF	
28. Sæbygaard Gruppen	
29. SEIF	
30. FG 90	
31. Metodistkirkens spejdere	
32. Bangsbo Freja
33. Jam Frederikshavn Cheerleaders (modtaget efter frist) 
34. Østervrå Idrætsforening
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Frederikshavn Kommune    Frederikshavn den 01.06.2018 
Rådhuset 
9900 Frederikshavn 
 
 
      
 

Høringssvar - ændring af Frederikshavnerordningen 
           
Indledningsvis vil jeg rose forvaltningen for det store og særdeles veldokumenterede arbejde, der er 
udført i forbindelse med forslaget. Det er ikke altid offentlig sagsbehandling fortjener roser, men det gør 
det bestemt i dette tilfælde, ligesom der skal lyde en stor tak for den åbenhed, der er udvist omkring 
forslaget. 
 
Når man vil ændre en tilskudsordning så radikalt som her, vil der altid være kritik. Efter mødet den 
31.05.2018, er det mit indtryk, at langt hovedparten af den fremførte kritik skyldes, at folk ikke har 
gennemgået det fremsendte materiale ordentligt og ikke fokuserer på sammenhængen i den foreslåede 
ordning, men alene ser på det enkelte tilskud: aktivitetstilskud, lokaletilskud og ekstraordinære tilskud 
hver for sig, uden at se det i sammenhæng. Det må være afgørende, at se på de samlede tilskud 
foreningerne fremover vil få. Et større aktivitetstilskud eller lokaletilskud frigør jo midler i klubben, der jo 
så kan bruges til andre ting såsom f eks transport. Det glemmer folk eller måske ser de det slet ikke. 
 
Det er skræmmende læsning, at ganske få klubber ”tager” hovedparten af pengene i den nuværende 
ordning. Disse klubber vil selvfølgelig miste mange penge på én gang ved den foreslåede ændring, men vi 
andre har løbende gennem de sidste mange år måtte se på, at vores tilskud blev mindre og mindre på 
grund af vores alderssammensætning i klubben. Derfor er det dejligt, at man nu tager fat om nældens 
rod, i stedet for, som katten, ”at luske rundt om den varme grød”. 
 
Man er under alle omstændigheder nødt til at afskaffe 25 års reglen for at imødegå den opdeling af 
foreninger i ”nye foreninger” med medlemmer under 25 år og over 25 år, der er i færd med at ske blandt 
mange af kommunens foreninger.  
 
Med den foreslåede ordning omkring aktivitetstilskuddet vil der stadig være en del arbejde med optælling 
af aktiviteter mv, men hvis man løbende gennem året foretager denne optælling, er det bestemt 
overkommeligt.  
 
Umiddelbart ser det for mig ud til, at alle foreninger fremover vil få mere i aktivitetstilskud end med den 
nuværende ordning. Spørgsmålet er så, om de indbyggede ”trappetrin”, er de rigtige. Som det blev 
fremført på mødet, er det jo de færreste foreninger, der kommer op på + 250 timer for det enkelte 
medlem. Der er også mange foreninger, f eks os selv, der kan få svært ved at nå op på 50 timer, idet vi er 
meget afhængige af vejret.  
 
Man kunne starte med at give tilskud allerede ved 25 timer. For at undgå de ”nulmedlemmer”, tror jeg de 
blev kaldt af Anders Brogaard, så kunne man kræve indsendelse af medlemslister, hvilket formentlig er 
tilladt, selv om der lige er kommet en ny Persondatalov.  
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Under alle omstændigheder er det en stor fordel, at aktivitetstilskuddet nu bliver et fast beløb, i stedet 
for at være et beløb, der blev skruet op eller ned for, afhængig af hvilke midler, der blev tilbage efter 
udbetaling af de øvrige tilskud. Nu bliver det selvfølgelig de nye puljer, der bliver denne regulerende 
faktor. 
 
Med hensyn til lokaletilskud kan vi i roklubben gå fuldt ud ind for det foreslåede og har ingen yderligere 
bemærkninger hertil. 
 
At tilskud til trænerlønninger forsvinder helt, kan vi sagtens acceptere. Det er som om frivilligheden, der 
tidligere tegnede de danske foreninger, fuldstændig er på vej væk. Nu har man indtrykket af, at der 
nærmest skal udbetales løn til så mange som muligt. Det er tankevækkende, at dette trænertilskud 
tilsyneladende ikke giver sig udtryk i flere udøvere. 
 
Der blev fra salen meldt ud, at såfremt tilskud til trænerlønninger forsvandt, så kunne man ikke fremover 
forvente, at klubberne fremavler flere elitesportsfolk såsom professionelle golfspillere, junior OL-
deltagere og danske mestre inden for skøjtesporten mv. Ja - foreningslivet ville nærmest gå i sort, fik man 
indtrykket af. 
 
Her er det værd at holde sig for øje, at tilskud efter Folkeoplysningsloven jf bemærkningerne til loven, er 
tænkt at komme bredden i hele det danske foreningsliv til gode. Tilskuddene skal ikke i sig selv fremavle 
elitesportsfolk, men være et gode for den almindelige idrætsforening, spejderorganisation og resten af 
det almindelige danske foreningsliv. 
 
I vores klub har vi det princip, at alt sker efter frivillighedsprincippet. Vi udbetaler overhovedet ikke løn til 
nogen som helst eller for noget som helst. Det betyder, at hvis vores trænere eller instruktører skal have 
en ny trøje eller træningsdragt, så må de betale selv. Der har blandt klubbens medlemmer aldrig være 
udtrykt modvilje herom.  Vi har heller ikke svært ved at skaffe instruktører eller få folk til at gøre et stykke 
arbejde for klubben, det sig være rengøring af klubhus, vedligeholdelse af materiel, klubhus og arealerne 
omkring mv. Grunden hertil, tror jeg, skyldes det gode sociale sammenhold vi har i klubben. Vi vægter det 
sociale meget højt og for at bruge et fortærsket udtryk, så mener vi, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. 
 
Med hensyn til Anlægspuljen kan man ud for forslaget ikke rigtig se om den berøres, bortset fra en 
bemærkning på side 23, hvoraf det fremgår, at man ikke går i dybden med de dele, der ikke direkte bliver 
berørt af det nye udspil. Såfremt bemærkningen indebærer, at den nuværende Anlægspulje bevares 
uændret, vil det være dejligt, idet netop denne pulje i mange tilfælde gør det økonomisk mulig for 
klubberne at etablere energibesparende foranstaltninger mv. 
 
Frederikshavn Roklub har ingen bemærkninger til ikrafttrædelsestidspunktet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Flemming Hansen 
kasserer 
Frederikshavn Roklub 
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1. En omlægning fra aktivitetstilskud til medlemstilskud. 
Den foreslåede ændring synes relativ enkel at administrere. 
Det bliver dog interessant at se, hvilken form for dokumentation for aktivitetstimerne foreningerne skal fremkomme 
med. 
  
2. Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud via lokaletilskudsloft på golfklubber og rideklubber. 
Dette forslag finder vi særdeles positivt. 
Vi er en forening med en voksende ældreafdeling, hvor aktiviteterne øges både sommer og vinter. 
De mange sundhedsfremmende aktiviteter belaster naturligt klubbens faciliteter. 
Et tilskud, der ikke er baseret på 25 års reglen, vil således gøre det muligt for klubben yderligere at øge 
aktivitetstilbuddet til kommunens ældre borgere. 
  
3. Lokaletilskud udbetales samlet for forbrugsudgifter og driftsudgifter med 65%. 
Positivt, idet det vil lette klubbens administration i forbindelse med indberetning.  
4. Omlægning af de supplerende tilskud til puljer. 
Denne model hilses velkommen både som en forenkling, men også som en mulig bredere forståelse af 
anvendelsen af eksempelvis kursuspuljen. 
 
Med venlig hilsen 
Frederikshavn Kajakklub 
Lars Ullitz 
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Høringssvar – Frederikshavn Golf Klub 
 

Frederikshavn Golf Klub takker hermed for det fremsendte materiale vedrørende en ”ny” 
Frederikshavnerordning. 

Nedenfor har FGK skrevet om klubbens store aktivitetsniveau samt høringssvar til det fremsatte forslag. 

Om Frederikshavn Golf Klub 
 

Frederikshavn Golf Klub(FGK) er beliggende på Oddervej 60, Frederikshavn på lejede arealer. Arealerne 
lejes af Lerbæk Hovedgård A/S. 

Klubben har indgået en kontrakt frem til 31.12.2084 vedrørende leje af arealerne – i 2017 blev der betalt 
450.000 kr i årlig leje. 

Klubben har endvidere en Professionel træner – Pro, som er ansat på kontrakt af FKG, ligesom 
banepersonalet, i alt 8 – 10 stk er ansat af FGK. Klubben har ligeledes en daglig administration, hvor der er 
ansat 2 personer til at varetage klubbens daglige drift, modtagelse af greenfee spillere mv. 

Bistroen i FGK’s klubhus er forpagtet ud til en forpagter, der har i alt 5 ansatte i 2017. 

Dvs. der i FGK er i alt ca 15 ansatte inklusiv bistroen, som alle er bosat i Frederikshavn kommune. 

Medlemmer og klubaktivitet 
 

Frederikshavn Golf Klubs medlemstal i 2017 var i alt 906 betalende medlemmer med følgende 
aldersfordeling er i 2017: 

 

Aldersfordeling Antal 
Senior - 60+ år 467 
Voksne - 25-59 år 348 
Unge 0-24 år 91 
I alt 906 

 



FGK har nogen af landets mest aktive medlemmer. I Frederikshavn Golf Klub findes der en mængde 
”klubber i klubben”. Nedenfor er aktiviteterne i de forskellige klubber beskrevet: 

• Seniordagen – hver mandag næsten hele året rundt spiller klubbens seniorer, dvs medlemmer fra 
60 år og opefter. Der deltager i gennemsnit 87 medlemmer på disse mandage hele sæsonen, som 
går fra april til oktober. Endvidere spiller mange af seniordagens medlemmer i vintersæsonen, hvor 
man afvikler en vinterkonkurrence, ligesom en del af medlemmerne deltager i herre- og 
damedagen og spiller endvidere på andre tider i løbet af ugen. +60 seniorer spiller endvidere på 
individuelle tider og nogle på FGK’s veteran-regions hold. 
 

• Kanin/Begynderafdelingen – en af klubbens vigtigste klubber, idet den skal sørge for at opretholde 
antallet af medlemmer, dvs sørge for nye medlemmer bliver indsluset i klubben samt sørge for at 
fastholde de nye golfere. Kaninerne spiller hver tirsdag aften, ligesom der er træning for kaniner på 
andre tidspunkter i løbet af ugen 
 

• Herredagen – hver onsdag i hele sæsonen spiller alle herreseniorer der har tilmeldt sig herredagen. 
Herredagen er en af landets mest aktive turneringer med 118 aktive deltagere i gennemsnit hver 
onsdag igennem hele sæsonen, som går fra 1.4 – 30.9. Mange af deltagerne på herredagen spiller 
endvidere på andre individuelle tider andre dage om ugen, således at mange herrespillere bruger 
over 10 timer hver uge på golfbanen. Endelig deltagere seniorerne også på klubbens regions hold, 
parmatchklub mv. 
 

• Damedagen – hver torsdag i hele sæsonen spiller alle dameseniorer der har tilmeldt sig. På 
damedagen deltager der 55 i gennemsnit hver torsdag igennem hele sæsonen, som går fra 1.4 – 
30.9. Mange af deltagerne på damedagen spiller endvidere på individuelle tider andre gange om 
ugen, således at nogle damespillere bruger over 10 timer hver ugen på golfbanen samt derudover 
deltager på klubbens regions hold, parmatchklub og seniordag. 
 

• Juniorgolf – FGK har en aktiv ungdomsafdeling med mange tiltag og initiativer i løbet af sæsonen. 
 

• Elitegolf – Klubben har igennem tiden opfostret flere elitespillere – af de mest kendte kan nævnes 
Lucas Bjerregaard, som lige er blevet nr 3 i en stor European Tour mesterskab, og hvor hjembyen 
Frederikshavn nævnes gang på gang. Endvidere kan nævnes Daisy Nielsen og Puk Thomsen, men 
også andre spillere som har fortsat karrieren i andre klubber. 
 
 

• Parmatchklubben – 7 gange i sæsonen holdes der parmatch turnering– i parmatchklubben er der 
36 par som medlemmer samt ca 25 par som prøvemedlemmer – der spilles turnering samt stor 
vægt på det sociale. Parmatchklubbens medlemmer deltager også i alle andre klubber i FGK. 
 

• Turnerings og regionsgolf – FGK har i 2018 sæsonen tilmeldt 7 hold i Senior og Veteran rækkerne. 
Turneringen spilles som en holdmatch både ude og på hjemmebane. Endvidere har klubben 2 hold 
med i Danmarksturneringen.  
 



• Åbne turneringer – flere gange om året bliver der afholdt åbne turneringer for alle klubbens 
medlemmer, hvor man spiller i 3 rækker A, B og C. Der plejer at deltage mellem 60 og 100 i disse 
turneringer, som normalt bliver afholdt en lørdag eller søndag. 
 

• Frivillige – Frederikshavn Golf Klub har en stor og uundværlig stab af mange frivillige til at hjælpe 
med arbejde på og udenfor banen, med træfældning, maling, oprydning, og meget mere. De 
frivillige er nødvendige for at opretholde den fine standard på og udenfor banen, i klubhus, på 
parkeringspladsen, ja alle synlige og usynlige steder i Frederikshavn Golf Klub. 

Konklusionen er som sagt at Frederikshavn Golf Klub er en meget aktiv forening, især også for medlemmer 
over 25 år, dvs 90% af klubbens medlemmer eller over 800 medlemmer som aktiveres i mange timer set 
over en sæson, der for mange af klubbens medlemmer er hele kalenderåret. 

Banen 
For at kunne dyrke golfsporten er FGK afhængig af enten at eje eller leje et større jordareal, hvor golfbanen 
er placeret. Endvidere er det nødvendigt at have en større stab af specialister, dvs greenkeepere der forstår 
at vedligeholde og løbende forbedre det eksisterende golfanlæg. 

Det betyder at der skal udbetales lønninger til banepersonale samtidig med større omkostninger til drift af 
banen, inklusiv en større maskinpark med maskinhus, og klubhuse mv. Endelig betales der et større beløb 
årligt for leje af jord.  

Økonomi 
Frederikshavn Golf Klub har en fornuftig økonomi, men de fleste af klubbens aktiver er bundet i klubhus, 
maskinhus mv og derfor er likviditeten ind imellem stram. 

Af større årlige udgifter kan nævnes følgende: 

• Banedrift 
• Lønninger 
• Leje af arealer 
• Betaling af afdrag lån Frederikshavn kommune. 

For at sikre en golfbane i topkvalitet for klubbens medlemmer samt for at tiltrække greenfee spillere, blev 
det på seneste generalforsamling vedtaget, at den årlige kontingent skal stige yderligere 200 kr gældende 
for de næste 3 år. Den øgede kontingentindtægt skal primært anvendes til banedrift. 

Stigningen i kontingent betyder at hver eneste af klubbens medlemmer over 25 år betaler i nærheden af 
6.000 kr i kontingent til klubben. 

For kontingentet for man så ubegrænset adgang til at spille på banen hele året rundt. 

Nuværende tilskud efter Frederikshavnerordningen 

Frederikshavn Golf Klub modtog 2017 følgende fra Frederikshavnerordningen fordelt på følgende: 

• Lokaletilskud 
• Aktivitetstilskud 
• Trænerlønninger 
• Kørselsgodtgørelse 



Først og fremmest skal FGK oplyse, at man er og har været tilfreds med den eksisterende 
Frederikshavnerordning. For FGK er det utrolig vigtig, at bestyrelsen kan lægge et budget, der kan holde og 
til det brug er det vigtigt at man til næste år kender det nøjagtige beløb, som kan tildeles via 
Frederikshavner ordningen, og dette har været muligt med den eksisterende ordning. 

Den administrative del af ordningen opfattes ikke som særlig vanskelig eller tidskrævende. 

Høringssvar 
 

Frederikshavn Golf Klub skal hermed kommentere forslag til ny Frederikshavnordning, jf fremsendte 
høringsmateriale. 

Indledende bemærkninger Høringsmaterialet 

Først og fremmest er Frederikshavn Golf Klub skuffet over at Frederikshavn kommune i rapporten direkte 
fremhæver ride- og golfklubber, som klubber der får for meget i aktivitetstilskud og på forhånd konkluderer, 
at der skal lægges et loft på et fremtidigt medlemstilskud for disse klubber. 

Det må betegnes som direkte forskelsbehandling. 

Ride- og golfklubber er kendetegnet ved at de har meget store driftsomkostninger, og både Frederikshavn 
Golf Klub og Frederikshavn Ride Klub har store driftsomkostninger, men har ligeledes et meget stort 
aktivitetsniveau. Behovet for aktivitetstilskud ville dale betydeligt, hvis Frederikshavn kommune ville købe 
og stille de samme faciliteter til rådighed for klubberne, så man ”bare” skulle leje sig ind, på linje med 
håndbold- og ishockey klubber i kommunen. 

Bemærkninger vedrørende lokale tilskud 

I Tilskudsanalysen som er beskrevet i høringsmaterialet har KFU foretaget beregninger, der viser at 
gennemsnittet for aktivitetstilskud til andre nordjyske golfklubber er på 34.219 kr, mens gennemsnittet i 
Frederikshavn Kommune for golfklubber er beregnet til 295.686 kr. 

FGK har indhentet offentlige regnskabsoplysninger mv. vedrørende golfklubberne i nabokommunerne, dvs 
Hjørring og Brønderslev kommuner, se oversigt nedenfor: 

Hjørring Kommune 
Klubber Lokale 

tilskud iflg 
analysen 

Skønnet yderligere 
tilskud 

Ejerforhold golfbanen Medlems antal 2017 

Hirtshals 
GK 

5.386 kr  Privatejet – køb støttet af 
EU-midler. Betaler årlig 
leje på 38.000 kr på leje 
af delareal – resten ejes 
selv. 

481, heraf u/25 – 5 
medlemmer 

Hjørring 
GK 

9.382 400.000 kr i yderligere 
tilskud, hvis man 
anvender lejepris fra 
Frederikshavn GK. 
Endvidere har Hjørring 
Kommune slået 
græsarealer på 

Arealer ejet af 
kommunen – aftalt leje til 
50.000 kr årligt(53.838 kr 
iflg. Regnskab fra Hjørring 
GK 2017) 

928, heraf u/25 – 45 
medlemmer 



golfbanen til en værdi 
på 180.000 kr(iflg. 
Afgørelse fra 
statsforvaltningen 
15.6.11) 

Sindal GK 19.562 kr  Arealerne ejes af klubben 
– Realkreditlån på arealer 
og anlæg som afdrages 
årligt 

466, heraf u/25 - 12 
medlemmer 

Løkken  
P & P 

4.459 kr  Areal ejet af driftsselskab 359, heraf u/25 – 11 
medlemmer 

 

 

Brønderslev kommune 
Klubber Lokal 

tilskud iflg 
analysen 

Skønnet yderligere 
tilskud 

Ejerforhold golfbanen Medlemmer antal 
2017 

Brønderslev 
GK 

42.928 kr Hvis der anvendes 
samme lejepris som 
Frederikshavn Golf 
Klub – 450.000 kr 

Arealer ejet af 
kommunen men aftalt i et 
tillæg til kontrakten i 
1981, at der ikke skal 
betales leje til 
kommunen. 

1.010 heraf u/25 – 
50 medlemmer 

Dronninglund 
FK 

41.911 kr  Areal ejet af privat 671, heraf u/25 – 32 
medlemmer 

 

Ovennævnte skemaer viser, at de tal der oplyses fra de forskellige golfklubber ikke kan anvendes som 
sammenligningsgrundlag, idet der er meget forskellige ejerforhold, opstartshistorie mv fra klub til klub. 

Hvis man sammenligner Frederikshavn Golf Klub med Hjørring og Brønderslev Golf klubber, med omtrent 
sammen medlemsunderlag, kan man konstatere, at den store forskel på aktivitetstilskuddet udelukkende 
skyldes de specielle aftaler Hjørring Golf Klub og Brønderslev Golf Klub har med de respektive kommuner.  

Størrelsen af de inddirekte tilskud, der gives udenom lokaletilskudsordningerne, er så store, at det vil være 
direkte vildledende ikke at korrigere for disse tal, når man i høringsanalysen sammenligner med det tilskud 
der gives til Frederikshavn Golf Klub.  

Frederikshavn Golf Klub skal derfor anmode om at hele afsnittet på side 15 tages op til fornyet overvejelse: 

”I forbindelse med gennemgangen af tilskudsordningerne, tegnede der sig hurtigt et billede 
af, at de andre nordjyske kommuner eksplicit har særregler for lokaletilskud til golfklubber og 
rideklubber.  

Disse kommuner benytter sig særligt af § 26 i folkeoplysningsloven, der sikrer at 
”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, 
herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til 
lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt” 



I Hjørring og Brønderslev kommune har man ikke benyttet sig at disse paragraffer, idet der ikke har været 
behov for en nedsættelse af tilskuddet, fordi man i stedet har lejet arealerne til en så lav pris at ikke 
nedsættelse af direkte aktivitetstilskud er aktuel. 

Frederikshavn Golf Klub kan derfor konkludere, at tallene i analysen i høringsmaterialet ikke kan anvendes 
af KFU som et brugbart beslutningsgrundlag, og dermed kan det ikke anvendes som argument for at der 
skal være loft på lokale- og aktivitetstilskud til Frederikshavn Golf Klub i en eventuel ny ordning. 

Konsekvenser af en ny frederikshavnerordning 

En større nedsættelse af tilskud fra Frederikshavnerordningen vil have stor indflydelse på flere områder i 
Frederikshavn Golf Klub. 

For det første vil det på kort sigt forringe klubbens økonomi og dermed vil klubben være tvunget til at 
nedsætte aktiviteterne i forhold til økonomien. På længere sigt vil det betyde, at klubbens store arbejde 
med breddegolf, men også elitegolf, vil blive forringet. 

En yderligere kontingentforhøjelse kan ligeledes komme på tale for at opretholde klubbens likviditet, men 
en yderligere kontingentforhøjelse kan også have en negativ effekt på medlemstallet. 

Afsluttende bemærkninger vedrørende høring om ny frederikshavnerordning 

Frederikshavn Golf Klub håber hermed at have givet klarhed over hvordan vi ser en fremtid for klubben, 
hvis Frederikshavn kommune fastholder den skitserede fremtidige ordning. 

Mange andre sportsklubber i Frederikshavn Kommune er så heldige, at der er bygget haller mv i kommunalt 
regi. Dermed kan klubberne leje sig ind og derefter få refunderet en del af lejen, dvs man behøver ikke at 
drifte den hal, som man spiller i, idet den kan deles med mange andre klubber. Dette er ikke tilfældet for en 
golfklub, der selv må stå for drift og leje osv af hele golfbanen. 

Frederikshavn Golf Klub er overbevist om, at klubben i forhold til de modtagne tilskud fra 
Frederikshavnerordningen, bidrager som en klub med stor social spredning og med meget stor aktivering af 
personer i alle aldre men især at personer over 50 års alderen, hvilket ikke er uvæsentligt med hensyn til 
den almene folkesundhed.  

Endvidere bidrager klubbens mange ansatte ligeledes til stor skatteindtægt for Frederikshavn kommune, 
ligesom det store antal af greenfee spillere bidrager til øget omsætning for forretninger, restauranter mv i 
Frederikshavnsområdet. 

Bestyrelsen for Frederikshavn Golf Klub er til rådighed, såfremt der ønskes en yderligere dialog vedrørende 
dette høringssvar. 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

Frederikshavn Golf Klub 



Skagen den, 19.6.18 

 

Høringssvar fra Skagen Gymnastikforening af 1976 vedr.  

Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune 

Det er glædeligt at der nu er taget hul på dialogen om en mere retfærdig og ligestillet ordning for vores 
foreninger i kommunen. 

 

Efter at have gennemlæst høringsmaterialet har vi følgende spørgsmål og kommentarer: 

Grundigt arbejde vedr. tilskudsanalysen, introduktionen, tilskudsoverblik, aktivitetstilskuddet,  

25 års – reglen, de supplerende tilskud samt konklusionen. 

• Vi er af den opfattelse at der må være lige forhold/regler for alle foreninger 
• Vi har ikke haft problemer med at udregne aktivitetstimer ud fra gældende regler 
• Vi er enig i at det er godt at fjerne 25 års reglen. Vi synes det er børnene der skal gives tilskud til,  
• Vi har mange voksne over 25 år som efterspørger hold under gymnastikforeningen, men vi har 

været tilbageholdende på grund af 25 års reglen. 
• Det er ok at der ikke gives tilskud til voksne i foreningen over 25 år, men det er virkelig uforståeligt 

at de modregnes i tilskuddet til børn/unge op til 25 år. 
• Det er svært at gennemskue, hvad det giver af konsekvenser for vores forenings økonomi med 

afskaffelsen af 25 års reglen og i stedet indsætte medlemstilskud? 
• Der er jo kun en` pose penge til deling – hvis posen er stor nok – giver det ikke problemer – men 

sådan er det jo ikke – her kan vi være bekymret for om det bliver ”Først til mølle” princippet eller? 
 
I forslaget om Nyt Medlemstilskud er der eksempler på Medlemmers faktiske aktivering (årligt) 
Hvad ligger der bag ”faktiske aktivering”? 
 
 Vi har flere børnehold som træner 1 time pr. uge, d.v.s. sige at de træner ca. 54 timer om året, 
hvilket vil sige at vi på ingen måde kan opnå tilskud til de børn? 
 
Vi synes ikke at en graduering vil være god. Har et medlem betalt kontingent, må det være det, som 
er udgangspunkt i beregning af tilskuddet. 
Hvis tilskuddet reduceres som foreslået, vil det betyde, at vi fremover ikke kan købe de redskaber vi 
har brug for. Da Hedeboskolen lukkede blev det nødvendigt at have redskaber 4 forskellige steder. 
Redskaberne har en begrænset holdbarhed og udgør derfor en stor post på vores budget. 
 

• Vi er frivillige og ønsker derfor at en evt. ny tilskudsordning bliver så synlig/klar og gennemskuelig 
som overhovedet muligt.  
Foreningen har kun og har altid haft ulønnede trænere/ledere. I sidste sæson var vi 52 frivillige, 
hvoraf der er mange unge mennesker, nogle helt ned til 13 år. Lederne er gode rollemodeller for 
gymnasterne og hinanden. Det er et kæmpe socialt arbejde der udføres i vores forening. 
Indenfor gymnastikken er der mange valgmuligheder, vi spænder lige fra Mor/Far- Barn til voksne, 
hvor den ældste er 80 år. For at følge udviklingen indenfor gymnastikken er mange ledere på kursus 



hvert år. Mange af vores unge dygtige ledere rejser fra byen ved 20 års alderen. Nye kommer til og 
vi har derfor store udgifter til uddannelse. 
Mange af vores kurser er lagt udenfor Nordjylland, derfor er vores transportudgifter meget høje. 

• Lejen på 50 kr. ved Skagen Skolen ser vi meget nødig forhøjet. 
• Vi er enig i at betaling af de udendørs arealer skal ligestilles med indendørs arealer 
• Vi er bekymret for den nye Ramme model, hvor vi kan se at afsnittet med Supplerende tilskud vil 

blive reduceret med 3,5 mill ?? 
 

• Vi har svært ved at gennemskue den nye ordnings konsekvenser og er bekymret for vores 
fremtidige overlevelse, rent økonomisk. 
 
Vi ser frem til et nyt møde, hvor disse spørgsmål og kommentarer bliver drøftet, inden 
ændringerne bliver en konsekvens. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skagen Gymnastikforening af 1976 
Hanne Rasmussen, kasserer 
Alice Petersen, formand 
 



 

Høringssvar vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger. 

 

Dance Studio Frederikshavn har med stor interesse læst og fulgt oplægget til den kommende 
tilskudsordning for folkeoplysende foreninger. Vi vil gerne indledningsvis kvittere for det gode 
samarbejde og det gode initiativ med at inddrage foreninger mv i de debatmøder der har været.  
 
Når det så er sagt så er vi meget bekymret for vores forening og dens overlevelse. Som vi kan 
se ud af oplægget så mister vi stort set hele vores tilskud (2018 kr. 158.000,00). Vi lønner vores 
instruktører og det vil være umuligt at yde den kvalitet på danseundervisning uden denne 
mulighed. Det er blevet sværere og sværere at skaffe frivillige til opgaver i foreningen og hvis 
ikke vi kan aflønne vores instruktører, så finder de andre steder at undervise, det kræver 
uddannelse og et stort kendskab til danseverdenen at undervise og lave koreografier som kan 
konkurrere med andre danseforeninger i Danmark.  
 
De fleste af vores medlemmer (3-15 år) træner ca. 1 time om ugen i så også på vores 
aktivitetsstilskud vil vi blive ramt, Hovedparten af vores medlemmer vil derfor aldrig nå op på en 
aktivering som kan give et medlemsstilskud. 
 
Vi har på Hånbækskolen stort set ingen mulighed for at lave fælles aktiviteter i de lokaler vi har 
til rådighed, derfor er vores ture til stævner, og konkurrencer stort set vores eneste mulighed 
for at lave noget som kan samle klubben. Vi gør derfor meget ud af at sende vores dansere 
samlet afsted til ovennævnte ture i lejede busser, så hvis vi også mister tilskud til dette, så 
bliver det simpel hen for dyrt for forældre at sende deres børn med på disse ture som er med til 
at skabe et fantastisk sammenhold og repræsentere Frederikshavn ved forskellige 
konkurrencer. Vi har i år haft hold som har været repræsenteret ved DM i Operaen, og hold som 
opnåede sølv ved DM og som har kvalificeret sig til VM i Holland senere i år, skal disse børn i 
fremtiden ”snydes” for disse muligheder? 
 
Dance Studio Frederikshavn er en klub som i høj grad er præget af bestyrelsesmedlemmer, der 
frivilligt gør noget for andre borgere for det fælles folkeoplysende bedste, ja vi aflønner vores 
instruktører, men uden den mulighed var der ikke en forening. Hvis vi mister størstedelen af 
vores tilskud så er der kun medlemmerne til at betale. Det er bekymrende idet vi mener at alle 
børn og unge fortjener lige muligheder og vi har en bekymring for at flere af forslagene vil 
ramme de dårligst stillede børn.  

Vi er i forvejen ramt af helt urimelige restriktioner i vores lokaler på Hånbækskolen, samt udsigt 
til en stigning i husleje, så hvis dette høringsforslag vedtages så skal vi som forening kraftigt 
overveje om vi har kræfterne til at forsætte.  

Dance Studio Frederikshavn stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, hvis 
det har interesse.  

 

Med venlig hilsen 

Tenna Rom 
Formand 
Dance Studio Frederikshavn 
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Til KFU. 
  
  
Tak for det udarbejdede materiale og tak for en god dialogaften den 31. maj. 
  
De grønne Pigespejdere har følgende input: 
  
1. 
Vi finder det problematisk, at vi fremover skal udarbejde mødedeltagelse på hver enkelt medlem. I dag tæller vi op 
det antal børn der deltager på vores mødeaftener, weekends, sommerlejr med mere. Men vi har ikke 
timetallet/fremmødeprocenten pr. medlem. Det vil blive en kæmpe administrativ opgave. Bestemt ikke en lettelse 
for os ledere.  
2.  
Vi mener, at børn op til og med 15 år bør tælle med en væsentlig større vægt end medlemmer fra 16 til 24 år. Det 
kræver ledertid og aktiviteter, at have de yngste medlemmer. I dag tæller de dobbelt indtil det 18 år.  
3.  
Timefordelingen skal justeres. 
Vi er mange foreninger der har en ugentlig mødeaften, samt 2 til 3 weekendture, 2 årlige dagsture og måske en 
sommerlejr. Vi vil aldrig kunne opnå et timetal som udløser et fornuftigt medlemstilskud. 
Vores forslag er, at vi fra > 24 timer opnår 75 kr. > 75 timer opnår 150 kr., > 100 timer opnår 200 kr. osv.  
Samtidig, som beskrevet i punkt 2, mener vi at børn op til og med 15 år skal tælle dobbelt. 
Alternativt et FAST beløb pr. kontingentbetalede medlem op til 25 år.  
  
4.  
Lokaletilskud. 
25 års reglen bør fastholdes. Der vil komme rigtig mange foreninger der fremover vil gøre brug af lokaletilskud, hvor 
medlemmerne alle er voksne.  
Vi har ikke brug for, at vi skal bruge flere ledelseskræfter til at finde penge, så vi kan betale vores husleje. Vi gør en 
stor indsats for at give børnene nogle gode oplevelser og værdier, men vi bruger også utroligt meget tid på at tjene 
penge til betaling af vores husleje. Såfremt dette tilskud reduceres yderligere, bliver det en håbløst situation for os 
mindre foreninger.  
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For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at vi bruger Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej i Frederikshavn. En 
spejderhytte som desværre anvendes alt for lidt. For flere år siden, brugte Frederikshavn Kommune den til legestue, 
men nu er der alene 3 hold værdibaseret ungdomsarbejde i hytten. Derfor vil det være guld værd, såfremt andre 
klubber ville anvende den. Dette til gavn for hytten, Frederikshavn Kommune og os der allerede bruger den. Vi har 
flere gange gjort Frederikshavn Kommune opmærksom på den store ledige kapacitet der er i hytten. Vi er også villig 
til at gå i drøftelse om et salg af hytten, så den kunne blive mere anvendelig for andre.   
  
Vi håber, at I vil se positivt på vores input. 
  
Venlig hilsen 
De grønne Pigespejdere, Hørkær, Frederikshavn gruppe 
  
Venlig hilsen 

 

Lea Magnusson 
Direktør 
 
Support og Forvaltning 

Telefon: 96342985 / 25270522

E-mail: lmm@sparnord.dk 
  

 

 
  



Hejsa -  svar på høringsmatriale 
 
Jeg er ikke den bedste til at skrive langt  
jeg ved ikke helt hvilket ben jeg skal stå på for at finde hoved og hale i  
 
Jeg synes det er svinerig, at der gives tilskud til betaling af instr. for så er det en forretning og ikke en klub.  
Jeg synes det er fedt at 25 års reglen forsvinder helt, så man også kan få tilskud til folk over 18 år  
Den model i har lavet til aktivering er måske fin, men aktiveringstimerne hænger slet ikke sammen med 
virkligheden  
Var det ikke nemmere at sige 1 medlem giver 300 kr og så er der ikke så maget bøvl og man kan søge 
transport hvis man ligger langt væk.  Synes det er mega godt, at man kan få tilskud til uddannelse af instr. 
det motiverer mega meget for både klubber og instr. så de komme af sted  
 
Hvis det ikke giver mening må i meget gerne ringe på 22165430 
 
jeg synes bare i skulle overveje et total enkelt system  
 
1 medlem giver 300 kr i tilskud der kan søges op til 80 % af instr. uddannelse og klubber der har etn 
voldsom udgift til transport skal søge om det så kan alle finde ud af det.   
 

 

--  

Med venlig hilsen 
Benny  
Formand Vendsyssel Triatlon 

 



     Frederikshavn 17. juni 2018 
Høringssvar fra Frederikshavn Rideklub til 
 

Høringsmateriale: Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger 
i Frederikshavn kommune. 
 
Frederikshavn Rideklub (FRK) har med stor bekymring og undren, læst forslaget til ny 
tilskudsordning. Undringen skyldes beslutningsgrundlagets talmateriale og undren over, hvorfor 
KFU kun ønsker at undersøge ride- og golfklubber. Bekymringen skyldes, at den foreslåede 
tilskudsordning, ud fra vores betragtning og beregninger, er misvisende og har nogle alvorlige 
konsekvenser for Frederikshavn Rideklub, som vi i det følgende vil opridse og måske bedst kan 
beskrives således: 
 
FRK har tre afdelinger, hvor ingen af dem kan eksistere uden hinanden.  

 
 

Konsekvens 1: Lukning af Elevafdelingen på Frederikshavn Rideklub (FRK) 
Det er ingen hemmelighed, at det at køre en elevskole ikke er en rentabel forretning. Inden for den 
sidste årrække har adskillige rideklubber af økonomiske årsager lukket deres elevafdelinger. FRK er 
en af de få tilbageværende i Frederikshavn kommune, der tilbyder rideundervisning til børn, unge, 
voksne, handicappede mfl. der ikke har egen hest/pony.  

Via den nuværende tilskudsordning, modtager Frederikshavn Rideklub et lokaletilskud på 800-850 t. 
kr., der dækker tilskud til drifts- og vedligeholdelsesudgifter for adgangsvej, parkering, to ridehaller, 
rytterstue, omklædningsrum, toiletter, kontor, osv. Der modtages ingen tilskud til staldarealer og til 
”drift” af elevhestene. Med den nuværende tilskudsordning kan vi holde elevskolen kørende med et 
mindre underskud. Bliver forslaget til en ny tilskudsordning en realitet, vil første konsekvens for FRK 
være at elevskolen bliver lukket ned, begrundet i et markant fald i lokaletilskud og bortfald af 
træner/instruktørtilskud. Sender vi ”regningen” videre til de ryttere, der benytter sig af elevskolen, vil 
egenbetalingen på holdundervisning blive så uforholdsmæssig høj, at det kun vil være de mest 
velhavende, der har råd til at gå til ridning. Dette er stik imod FRKs ånd og holdning, om, at ALLE 
SKAL KUNNE GÅ TIL RIDNING.     



Konsekvens 2: Handicapridning og ridning for andre socialt udsatte grupper vil dermed også 
ophøre 
Lukker FRKs elevskole, vil dette også betyde en øjeblikkelig afvikling af vores handicapridning og 
ridningstilbud for kommunens institutioner og skoler. Dette er et alvorligt eksempel på, at det nye 
forslag rammer socialt skævt. Det kan vi ikke forestille os at Frederikshavn Kommune er 
interesserede i, specielt set i lyset af, at man har ønsket at få værtsrollen for Special Olympics.   
 
Konsekvens 3: Tab af en social ansvarlig arbejds- og uddannelsesplads 
FRK er en arbejdsplads, der tager socialt ansvar. Vi modtager borgere, som skal i arbejdsprøvning, 
samfundstjeneste eller af forskellige årsager ikke kan tage et regulært job. Derudover uddanner vi 
de kommende beridere. Mister vi elevskolen, vil der ikke længere være faglig eller økonomisk 
grobund for at beholde vores nuværende ansatte. Uden en elevskole mister FRK ydermere licensen 
fra Dansk Rideforbund til at fungere som lærested for beriderelever.  
 
Konsekvens 4: Et kraftigt fald i aktivitetsniveau og talentudvikling 
Tabet af vores elevafdeling samt personale (undervisere) og konsekvenserne heraf kommer til at 
rulle som en lavine. Det vil være umuligt for os at arrangere de store landsstævner, som vi faktisk er 
den eneste rideklub, nord for fjorden, der gør. Vi skal i 2018 være værter for DM i ponydressur for 
niende gang i træk. Et værtskab der betyder mere end 500 gæster, der bor og overnatter fire dag i 
Frederikshavn  Hvis der ikke kommer nye børn til ridesporten, drænes klubben for medlemmer og 
aktivitetsniveauet vil falde markant.. Dette formodes at være stik imod Frederikshavn Kommunes 
ønsker. Talentudvikling kræver uddannede undervisere.  
 
§26 i Folkeoplysningsloven: 
Vi finder det problematisk, at §26 anvendes som legalitet til pr. automatik at fastsættelse en øvre 
grænse for tilskud til ride- og golfklubber, uden at der tages hensyn til aktiviteternes art. I øvrigt siger 
§26 klart, at det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere om tilskuddet til en given forening er 
rimeligt eller ej, og derfor finder vi det problematisk, at paragraffen anvendes til udelukkende 
administrative beslutninger. 
  
Når man begynder at benytte § 26 til andet end nedsættelse af udgiften efter konkrete singulære 
skøn, opstår problemer med det juridiske princip om ”at sætte skøn under regel” ved, at man laver 
sine egne regler og systematisk beregner lokaletilskud pr. bruger uden hensyntagen til, at nogle 
aktiviteter simpelthen lokalemæssigt er dyrere end andre. Man laver dermed reelt et 
særligt gennemsnitligt tilskud og ikke det lovbestemte tilskud til LOKALET.  
 
Kort sagt vil det nye forslag medføre: 

- Lukning af klubbens elevafdeling 
o En social skævvridning inden for ridesporten i Frederikshavn Kommune 
o Ingen ridetilbud til psykisk og fysisk handicappede i Frederikshavn Kommune 

- Manglende rekrutteringsgrundlag til stald- og undervisningsafdeling 
- Store prisstigninger på opstaldning og undervisning 

o Så store at mange vil være nødsaget til at stoppe i sporten  
- Tab af arbejds-, aktiverings- og elevpladser 
- Markant fald i aktivitetsniveau inden for ridesporten (særligt for børn og unge) 
- Talentudvikling umuliggøres  

 
Grundlaget for det nye forslag til ændring af tilskudsordningen er baseret på fejl, vildledning 
og mangelfulde oplysninger 
Vi må desværre erkende, at forslaget fra KFU er baseret på graverende fejl og ikke afspejler en 
professionel gennemgang af vilkår og sammenligningsgrundlag for nuværende tilskudsregler.  



I bilag 1 har vi uddybet de enkelte punkter i forslaget, som vi mener er behæftet med fejl. Vi 
beklager, at bilaget er blevet langt, men dette understreger kun omfanget af fejlslutninger og 
misinformationer.  
I bilag 2 findes en beskrivelse af Frederikshavn Rideklub og klubbens prisliste, for at belyse at 
medlemmerne allerede har en høj egenbetaling. 
 
Forvaltningen har udbedt sig svar på følgende spørgsmål: 
Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag om at forsimple og skabe en mere 
gennemsigtig udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud? 
Vi finder ikke at medlemstilskuddet vil blive nemmere at håndtere. Der skal fortsat tælles timer for 
det enkelte medlem – præcis som i det nuværende aktivitetsregnskab. Vi finder det også yderst 
besynderligt, at sociale arrangementer, ridelejre og hele det nødvendige for/efter arbejde af en 
ridetur ikke medregnes i et nyt ”medlemstilskud”. 
  
KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning er til, at kommunen ønsker at lempe 
reglerne for lokaletilskud med den nævnte model? 
Vi mener, at beregningerne er baseret på fejlagtigt og manipulerende grundlag. Vi finder det 
useriøst at sammenligne rideklubberne i regionen uden at undersøge, hvilke former for ”lokaler” og 
aktiviteter klubberne har. Eksempelvis udgør FRKs udgifter til el alene 190.000 kr. med 60 % 
godtgørelse = 114.000 kr. Dette er stort set lig med ”Regionsgennemsnittet” for en rideklub. 
Useriøst når mere end halvdelen af de klubber, der indgår i undersøgelsen, end ikke har én ridehal 
– FRK har to. 
Vi mener, at den nuværende ordning er meget gennemsigtig og følger de reelle udgifter i klubberne, 
specielt set i lyset af, at den foreslåede nye ordning er mindre gennemsigtig og baseret på ikke-
retvisende tal.  
  
KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at de supplerende tilskud omlægges til puljer, 
der kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende aktivitet? 
Hvis en ”reel aktivitet” inden for ridning kun betragtes som den tid, rytteren sidder på hesten, må 
den aktivitetsfremmende aktivitet være de aktiviteter, der ligger i forbindelse med og er nødvendigt 
for ridningen – klargøring og pasning mv. hvilket er vores klare opfattelse, at de er. De må dog 
betragtes som et selvmodsigende spørgsmål, idet der i høringsmaterialet argumenteres for, at det 
kun er den er konkrete aktivitet, der er tilskudsberettiget (altså den tid rytteren er på hesten). Vi 
finder det igen useriøst at forestille sig, at klubberne kan budgettere et regnskabsresultat og 
prisfastsætte aktiviteterne uden kendskab til en puljetildeling efter ansøgning. 

Vi håber, at vi med dette høringssvar kan bidrage til en markant revurdering af forslaget. 
Frederikshavn Rideklub vil meget gerne fortsætte med at tilbyde rideaktiviteter, som vi har gjort i 
mere end 50 år – vil Frederikshavn Kommune være med? 

Fremfor at ændre en velfungerende ordning, kunne en mulighed for besparelse være at nedsætte 
lokaletilskuddet til de lovpligtige 65 % for ALLE foreninger. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog og informationer, såfremt, der er elementer i dette 
høringssvar, der giver anledning til yderligere spørgsmål. 

Vi takker i øvrigt for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Frederikshavn Rideklub 
 



 

Bilag 1:  
Bemærkninger til konkrete elementer af høringsmaterialet: 
Det skal bemærkes, at FRK har søgt og fået aktindsigt i det materiale, der ligger til grund for 
høringsmaterialet.  Dette materiale var efter vores vurdering så mangelfulgt og fejlbehæftet, at vi bad om det 
resterende materiale bl.a. fra regionens største kommune Aalborg og vores nabokommune, Hjørring. Svaret 
var, at vi havde fået alt materialet, idet Aalborg ikke havde meldt tilbage, og Hjørring havde oplyst, at de ikke 
havde yderligere. Umiddelbart lyder formålet med ændringer af tilskudsordningen god, for hvem ønsker ikke 
forenkling og gennemskuelighed og et mindre bureaukratisk system, der tillige skal være sammenlignelig med 
de øvrige kommuner. 
 
I introduktionen - side 6 - bemærkes  

- ”at Frederikshavn kommune på en lang række områder har regionens mest favorable 
tilskudsmuligheder”  

- ”vi må også erkende, at de høje tilskud hverken afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og ej 
heller kan aflæses direkte i foreningernes medlemstal”.  

 
Det må undre, at man omtaler det som regionens mest favorable tilskudsmuligheder, når man ikke har 
medregnet regionens største kommune med over 213.000 borgere. 
 
Manglende tilfredshed og medlemstal? Her ved vi jo ikke, hvem der har udtrykt utilfredsheden fx om det er 
klubber fra Frederikshavn kommune eller fra København? Men en medlemsfremgang på over 11 % i FRK må 
da vække undren, når man i introduktionen skriver det modsatte. Tallene har jo ikke været tilgængelige for 
FRK, så vi kan jo kun gætte på, at der må være de øvrige foreninger i kommunen. 
 
I aktivitetstilskuddet - side 11 - bemærkes 

- At det især er en tyngende ekstraopgave for forvaltningen, samt at nogle foreninger snyder med 
aktivitetstimetale. 

 
Det er der jo ingen, der syntes er optimalt, så forenklinger kan give personalebesparelser i forvaltningen, og 
alle får, hvad de retmæssigt er berettiget til. Der skal bare lige udarbejdes en retvisende opgørelse af 
aktivitetstid for der er væsentlig forskel på at tage et par sko på eller møde ind til spejder, og så det at gøre fx 
en hest klar før og efter den egentlige ridning. 
 
I aktivitetstilskuddet – side 12 – bemærkes 

- CFK har bedt de nordjyske kommuner om at oplyse hvor stor en del af deres samlede tilskudsbudget, 
de specifikt går til aktivitets – og medlemstilskud. 

 
Materialet syntes meget mangelfuldt. Eksempelvis er der kun medtaget 9 af regionens 11 kommuner, idet der 
kun er samlet materiale fra knap halvdelen af regionens i alt 587.335 borgere. Aalborg kommunes over 
213.000 borgere er ikke medregnet. Det vil sige, at analysen kun har ”de billigste” kommuner med, hvilket 
skønnes at lave en skævvridning når man sammenligner bykommuner med landkommuner. 
 
I 25 års-reglen – side 15 – bemærkes 

- Spørgsmål til øvrige kommuner:  
- Hvad giver kommunen i lokaletilskud til de enkelte klubber? 
- Hvad er deres totale (drifts)udgifter til henholdsvis golf- og rideklubberne? 

 
Konklusionen er, at Frederikshavn Kommune i forhold til de andre kommuner i regionen giver 316.643,- i 
gennemsnit for en rideklub, mod regionsgennemsnittet på 132.952, Tallene bliver endnu mere iøjnefaldende 
hvis det undersøges, om de højere tilskud, også konverteres til flere unge udøvere. Et sammenligneligt 
eksempel med Hjørring kommune i forhold til rideklubberne afslører dog, at denne sammenhæng ikke findes. 
I ovenstående eksempel ses det, hvordan nabokommunen Hjørring kommune, med samme antal klubber, og 
for cirka 1/5-del af midlerne, kan engagere over 30 % flere unge u. 25 år til ridning end foreningerne i 
Frederikshavn Kommune formår. 
 
Her må vi igen protestere over for det indsamlede materiale og brugen af det, idet materialet synes endda 
meget mangelfuldt og fyldt med fejl. Eksempelvis er der igen kun medtaget 9 af regionens 11 kommuner. 



Hjørring kommune har oplyst – jfr. vores aktindsigt - at deres medlemstal u. 25 år er 554 og ikke 648 som 
brugt i udregningen. 
 
Hjørring kommune har opgivet tilskud til Hjørring Rideklub som 0 kr., men dette er ikke hele sandheden, idet 
Hjørring Rideklub i 2016, hvilket er året Frederikshavn kommune har spurgt til, ikke selv ejede deres rideklub. 
Den var da ejet af Hjørring kommune, der havde alle udgifter, hvorfor de selvfølgelig ikke har givet tilskud til 
Hjørring Rideklub.  
 
Hjørring kommune har slet ikke nævnt Sindal Rideklub, der er en relativ stor klub med i dag 166 medlemmer 
jf. Dansk Rideforbund. Vi er bekendt med, at Sindal Rideklub i perioden har været under konkursbehandling 
og derfor måske ikke var tilskudsberettiget. Dog ved vi, at Sindal Rideklub fik tilført midler fra Hjørring 
Kommune, hvilket flere gentagne gange er blevet nævnt i pressen, idet borgmesteren også fik en 
politianmeldelse for at give midler til en klub, der ikke var tilskudsberettiget. 
 
Brønderslev kommune har også meldt ind med tal, og her kan vi oplyse, at der er tilgået oplysninger om, at 
Brønderslev Rideklub i år har fået fordoblet deres tilskud fra kommunen. Dette udsagn har vi dog ikke skriftlig 
dokumentation for. 
 
I øvrigt er det en besynderlig måde at udregne gennemsnit. Ja – det ligner mest en politisk beslutning med et 
på forhånd fastlagt mål, hvorfor det så bare gjaldt om at finde de rette tal så ligningen gik op. Man har kun 
brugt cirka halvdelen af regionen, hvor blandt andet regionens næststørste rideklub, Aalborg, er placeret, og 
efterfølgende udeladt to af større rideklubber i Nordjylland, Hjørring og Sindal med i alt 391 medlemmer.  
Sådan kan man altså ikke regne gennemsnit! 
 
FRK finder det også besynderligt, hvorfor det kun er ride- og golfklubber som indgår i undersøgelsen og at 
netop disse to typer af klubber skal rammes af et ”Regionsgennemsnit” med loft over tilskud. 

Et andet eksempel: 
Kommunen spørger de øvrige: Hvad yder I i tilskud til skøjte- og ishockeyklubber?: 
Kommunen modtager ingen oplysninger fra Aalborg og de øvrige melder 0 kr. ind 
Udregning: Kommunen yder selv tilskud til egne klubber på fx 2.000.000, og de øvrige har ikke meldt noget 
ind, således vil det samlede tilskud i regionen være 2.000.000 kr. divideret med de 11 kommuner = 181.818 
kr. Konklusion: Kommunen vil ned på gennemsnittet og ”sparer” 1.818.182 kr. 
Nej – sådan kan man ikke regne, men er det man har gjort. 
 
Frederikshavn kommune vil gerne ned på regionens gennemsnit, men det ”sjove” med matematik er, at når 
Frederikshavn kommune nedsætter sit gennemsnitlige tilskud med jf. oplægget med 183.691 kr. til regionens 
gennemsnit på 132.952. Ja – så kan alle kommuner, også Frederikshavn Kommune – starte forfra, for nu er 
regionens gennemsnit jo faldet, og der er basis for endnu en gang matematisk leg mod bunden. 
 
Det sidste afsnit ”dokumenterer”, at Hjørring kommune engagerer 30 % flere unge for 1/5-del af midlerne end 
Frederikshavn kommune kan. Dette er en meget tynd – endsige urigtig – påstand, idet FRK jfr. 
indrapporterede tal til Dansk Rideforbund i 2017 har en medlemsfremgang på over 11 %.  
 
I 25 års-reglen – side 16 – bemærkes 

- Folkeoplysningsloven åbner en dør. 
 
Her må vi igen henvise til mangelfulde og urigtige materiale, der ligger til grund for Frederikshavn Kommunes 
”dokumentation og argumenter”. 
Hvis Frederikshavn Kommune finder § 26, stk. 2 skal i spil jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder 
en hal eller lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal 
eller lejrplads, på egnen, så vil FRK meget gerne modtage bistand fra Frederikshavn Kommune, hvis man 
mener, at driftsudgifterne kan blive lavere end med vores frivillige indsats. FRK meget gerne vil samarbejde 
med for at nedbringe driftsudgifterne. 
Frederikshavn Kommune må vel have en stor erfaring i drift af sportsbygninger fra kommunens 
svømmehaller, skøjtehaller, Arena Nord, sportshaller, hvilket  
 
Vi vil dog påpege, at drive en rideklub på FRKs størrelse ikke umiddelbart kan sammenlignes med alle øvrige 
rideklubber, ligesom vedligeholdelse af arealer og bygninger er store. 



Alle FRKs bygninger er opført og renoveret med tilladelse fra Frederikshavn Kommune efter behandling i 
Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget – ja sågar på Byrådsmøde, i forbindelse med udskiftning 
af tag på den store ridehal og renovering af den lille ridehal.  
 
Til dette punkt skal også nævnes, at det ikke skønnes retfærdigt at sammenligne FRK med de øvrige 
rideklubber, da spændet mellem klubberne går fra 21 til 317 medlemmer jfr. Dansk Rideforbund. Det ville man 
jo heller ikke gøre over for andre sportsgrene. 
 
De supplerende tilskud - side 18 – bemærkes 

- Frederikshavn kommune topper de økonomisk tilskud til leder- og instruktørtilbud, trænertilskud og 
transporttilskud. 

 
Som nævnt i bilag 1 med beskrivelse af FRK forklarer vi, hvorfor vi har valgt at have faglært personale på 
rideklubben, ikke mindst i forhold til sikkerhed. Dette har kunne lade sig gøre i kraft af 
”Frederikshavnerordningen” – også selv om tilskuddet er blev minimeret fra 50% til nu 30%. 
 
FRK benytter sig kun minimalt af transporttilskud. 
 
De supplerende tilskud - side 19 – bemærkes 

- Høje tilskud – lav tilfredshed 
 
Vi har desværre ikke fået DIF-rapportanalysen med i vores aktindsigt, så vi kan ikke udtale os om, hvor og 
med hvem analysen er lavet, men er meget sikre på, at det på ingen måde kan gælde for FRK, hvor vi gør 
meget ud af, at alle skal være glade og tilfredse i klubben. Vi er derfor meget kede af, hvis vi skal i samme 
bås, som de utilfredse. 
 
Vi har i 2018 haft besøg af udvalg og af formanden for udvalget alene, hvilke forhåbentlig kan bekræfte 
oplevelsen af en meget positiv stemning i klubben. 
 
Her må igen henvise til medlemsfremgangen i 2017 på over 11 %, og kan i samme åndedræt oplyse, at vi 
faktisk har medlemmer der kommer fra Skagen, Brønderslev, Sæby og Sindal – både som opstaldere og 
alene for sammenholdet (stævner med videre) og undervisning af kompetent personale. 
 
Konklusion – side 21 - bemærkes 

- Center for Kultur og Fritid har via en dybdegående undersøgelse af de nordjyske kommuners 
tilskudsordninger, samt indhentede rammevilkår og budgettal kunne konstatere….. 

 
Den ”dybdegående undersøge” af nogle af de nordjyske kommuners tilskudsordninger mv. har vi jo i 
ovennævnte indlæg fået fastlagt, at de er meget mangelfulde og fejlbehæftet. 
 

- …regulere de  uforholdsmæssige høje udgifter til golf- og rideklubberne…. 
 
Det synes på ingen måde præsenteret, at udgifterne til FRK er uforholdsmæssigt høje i forhold til at drive 
”Nordjyllands største rideklub”, ligesom FRK er mere end villig til at gå i nærmere samarbejde med 
Frederikshavn Kommune, hvis man har erfaringer og værktøjer til at drive klubben billigere uden at vi samtidig 
bliver dårligere. Det sidste er jo nemt nok: Vi kan jo følge de øvrige rideklubber i kommunen og skille os af 
med elevafdelingen, men det vil få uoverskuelige konsekvenser for både FRK og mange andre jf. vores 
opstillede konsekvenser.  
 
Hvis FRK er nødsaget til at spare så voldsomt, at vi må nedlægge elevafdelingen, således har de 
medlemmer, som ikke er så socialt og økonomisk velfunderede, mistet muligheden for at gå til ridning i FRK.  
Ridning i Frederikshavn Kommune bliver så en sport alene for de socialt og økonomisk bedst funderede – 
altså en rigmandssport, hvilket den allerede er mange steder i landet. Det er blandt andet de mange klubber, 
der har kontaktet FRK for at få råd og bistand til at flere frivillige, idet deres medlemmer jo betaler dyrt for 
opstaldningen, hvorfor de forlanger service uden modydelser. Vi, FRK, vil meget fraråde Frederikshavn 
Kommune at træde ned ad den sti. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 24 – bemærkes 

- Medlemmets faktiske aktivering (årligt) og medlemstilskud 
 



Vi har tidligere i vores høringssvar, samt direkte over for udvalget og senere udvalgets formand, forsøgt at 
forklare, at ridesport for de flestes vedkommende er mere end en sport – ja, nærmest en livsstil – idet 
sportsudøveren ofte deltager med hele familien. De unge kan jo ikke køre bil og trailer til stævner, træning mv. 
 
Derfor undrer det også, at maksimalt medlemstilskud slutter ved ”+250 timer”, med mindre det er en bevidst 
handling for at sortere de sportsgrene fra eller begrænse deres virke, som har medlemmer med væsentligt 
flere timer end 250 timer om året. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 25 – bemærkes 

- Forslag: Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud 
 
Her konstateres igen, at forslaget bygger på et fejlbehæftet og mangelfuld forarbejde blandt andet fordi man 
igen kun har cirka halvdelen af borgerne i regionen med i gennemsnittet. 
 

- Forslag: Forbrugs- og driftsudgifter sammenlægges og defineres som én. 
 

I den nuværende ordning ydes der 75% i tilskud til driftsudgifter og 60% til forbrugsudgifter. Alene her vil FRK 
miste et tilskud på 124.000 kr. hvis altså tilskudsloftet afskaffes for rideklubber. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 26 – bemærkes 

- 1. Transportpuljen, hvor foreningen kan søge dækning af udgifter i forbindelse med stævne uden for 
kommunegrænsen. 

 
Her blev vi så positivt overrasket, da rigtig mange af rytternes stævner ligger i andre kommuner, landsdele og 
lande, hvorfor de vil gøre væsentligt billigere for den enkelte rytter at komme til stævner, idet chaufføren med 
stor bil og kørekort til at køre med hestetraileren jo også kan dækkes, ikke mindst når det kræver overnatning 
fx ved stævner, der går over flere dage. 
 

- 4. Visionspuljen: Denne kan benyttes til at målrette indsatser i forhold til fx parasport og 
handicapidræt, talentudvikling, integration med videre. 

 
Dette punkt er vel nærmest selvmodsigende i til tidligere udmeldte påstande om, at vi, rideklubber, bruger for 
mange penge på driften fx til parasport og handicapidræt, idet vi jo tidligere har påpeget, at det er relativt dyrt 
at have en elevafdeling med heste, som de handicappede kan benytte. Og talentudvikling er jo nærmest en 
by i Rusland, hvis klubben ikke har råd til at have kompetent, uddannet personale til undervisning. Her ligner 
FRK og ridesporten jo alle andre sportsgrene, at det er meget svært at udvikle sportsudøvere uden de rette 
undervisere og trænere. 
 
Forslag til ny tilskudsordning – side 28 – bemærkes 

- 1.1.2020: Tilskudsordning vil først få effekt for eksisterende foreninger fra den 1.1. 2020, idet 
foreningernes tilskud udbetales bagudrettet. 

 
Her ville det klæde med en bemærkning om, at foreninger bliver orienteret inden 1.1. 2019 om 
konsekvenserne for tilskud i 2020, idet man ellers kan frygte og uopmærksomme foreninger ”levede over 
evne” et helt år og først bemærkede noget, når tilskuddet var minimeret eller bortskaffet. 
 



Bilag 2: 
Beskrivelse af Frederikshavn Rideklub (FRK) og ridesporten i almindelighed: 
Frederikshavn Rideklub startede for over 50 år siden i Kilden og flyttede senere til nuværende adresse. 
Klubben har gennem årene gennemgået en stor udvikling og fremstår i dag som et moderne ridecenter med 
to ridehaller, tre udendørs dressurbaner, to udendørs springbaner med internationale mål, solarium samt et 
stort klublokale. Dette er sket i samarbejde med Frederikshavn kommune under ”Frederikshavnerordningen”. 
Frederikshavn Rideklub tilbyder undervisning i både spring og dressur på alle niveauer. FRK har kommunens 
eneste rideskole med ca. 20 elevheste i egen stald lige ved ridehallen. Disse bliver brugt af medlemmer, der 
ønsker at lære at ride, fortsætte med at ride uden egen hest, handicapridning, ligesom flere institutioner og 
skoler får undervisning på vores elevheste. Derudover har klubben 48 hestebokse, der benyttes af 
medlemmer borgere, der har hesten opstaldet. Disse bokse er placeret i to stalde.  

Store frivillige kræfter 
FRK har en meget stor grad af frivillighed, både fra medlemmer, tidligere medlemmer, forældre og 
bedsteforældre, hvilket også giver sig udslag i, at klubben årligt holder mange og større stævner. I år er 9. år i 
træk, at FRK i september skal afholde DM-hold for ponyer, hvor over 140 ponyer bliver opstaldet på FRK, 
hvilket gør, at omkring 500 deltagere og forældre i tre dage nærmest bor på klubbens område og på byens 
hoteller. Alene ved dette arrangement er der over 100 frivillige. Dette er FRK også kendt for i ridekredse, 
hvilket kulminerede i 2017, hvor Dansk Rideforbund på det årlige repræsentantskabsmøde tildelte FRK årets 
frivillighedspris. Vi bliver ofte kontaktet til stævner og møder, hvor andre klubber undrende spørger, hvad FRK 
gør for at have så høj en grad af frivilligt arbejde.  
 
Det skal bemærkes, at hverken bestyrelse, medlemmer eller frivillige modtager nogen form aflønning eller 
lignende, idet alle selv betaler for alt – også kaffen til bestyrelsesmøder. Alle midler der tilgår klubben bliver i 
klubben – enten som aktivitet eller forbedringer af etablissementet.  

I 2017 gav FRK forhåndstilsagn om at ville bistå med frivillig arbejdsindsats i forbindelse med kommunens 
ansøgning om afholdelse af Special Olympic i 2020. I skrivende stund har kommunen fået dette arrangement. 

Indgang til ridesporten via elevafdelingen. 
Ridesport ER en dyr sport og har man egen hest følger mange udgifter med. Ud over opstaldning og foder 
følger årlig ormekur og vaccinationer, tandpleje, forsikringer, anskaffelse af hestetrailer og en bil i en størrelse, 
så den lovligt kan trække traileren. Derudover kommer undervisning, deltagelse i stævner mv. Vi medlemmer, 
der er almindelige lønmodtagere, synes førnævnte er et meget stort træk i privatøkonomien, men ridning er 
en livsstil, hvor hele familien er med. Næsten alle medlemmer starter i klubbens elevafdeling, da det er de 
færreste som starter med at købe hest/pony. Klubbens handicappede medlemmer benytter også elevafdeling 
til megen stor glæde og socialt udbytte ved at få undervisning af faglig kompetent personale til fornuftig pris. 
Klubbens elevafdeling giver heller ikke overskud i sig selv, men medlemmer der kommer i elevafdelingen 
bidrager med så meget andet, idet de giver liv i klubben, mange frivillige og på sigt måske nye opstaldere. 
Elevafdelingen består bl.a. i kraft af kommunens tilskud til undervisning og lokaletilskud. 
 
Personale er en nødvendighed 
Heste er ikke, som en badmintonketcher, fodboldstøvler mv., en ting man bare kan lægge i en taske indtil 
næste gang den bruges. Heste skal passes hele døgnet og hele året, idet de skal fodres tre til fire gange i 
døgnet, lukkes ud og ind fra fold (dette sker uden tilskud) og motioneres hver dag – også selv om de ikke skal 
rides. Ridesporten er en af de sjældne sportsgrene, hvor trænere/instruktører har en egentlig uddannelse bag 
sig, en berider (6 år), instruktør (4 år) eller ridelærer (2 år). FRK har valgt at benytte uddannet personale, 
årsagerne til dette er mange, men heste er et stort dyr (500-700 kg) med mange kræfter, så af ikke mindst 
sikkerhedsmæssige årsager har FRK valgt dette. FRK har en berider ansat som daglig leder. Derudover er 
ansat en ridelærer i fleksjob, der leder elev- og handicapafdelingen, samt to beriderelever, der sammen med 
berideren forestår al undervisning samt en servicemedarbejder. FRK har valgt at uddanne beriderelever bl.a. 
ud fra den betragtning, at der jo ikke kommer nye beridere, hvis ingen kan uddanne dem. Dette smitter også 
af på resultaterne, at have uddannet personale, idet ryttere fra FRK har klaret sig rigtig godt både ved 
danmarksmesterskaberne og nordisk mesterskab, hvor vi har leveret nordisk mester. I 2018 er der netop 
udtaget to FRK-medlemmer til landsholdet for repræsentation i nordiske mesterskaber. 

Slutteligt skal bemærkes, at jfr. Dansk Rideforbund (DRF.GO) er FRK pr. 1. januar 2018 Nordjyllands største 
klub målt i medlemmer, idet vi har 317 medlemmer, dog skarp forfulgt af næststørste, Aalborg Rideklub, med 
311 medlemmer. FRK har i 2017 øget medlemsantallet med 11 %. 



Nuværende priser i Frederikshavn Rideklub – priserne er pr. md. 

Priser pr. 2018 

Holdridning  1. time 
   Øvrige*   

Junior 250 200   

Senior 325 275   

 *Reduktion for øvrige holdtimer gælder ikke ved  
mere end 1 springhold       

Springning     

Junior 410 410   

Senior 500 500   

Tillæg       

Leje af elevhest     

Junior 110     

Senior 130     

Ridehuskort i forbindelse med undervisning 

Pr. md 100     
 

 
 



25 års reglen ?? 

 

Vi fra Skagen Motionscenter var med til mødet i Maskinhallen, 

 omkring 25 års reglen, lokale tilskud mm. 

Vi vil gerne starte med at rose mødet.  

Vi vidste ikke helt hvad der skulle ske og det udsendte materiale var for os 

måske ikke helt så overskueligt som vi kunne håbe. 

Men vi må sige at i fik forklaret tingene, så selv vi kunne forstå det…. 

Selvom vi er et par glade amatører…. Tak 

Vi har efterfølgende talt om at det for os i Skagen Motionscenter må være 

delvist uændret.  

Og dog - for i det nye der blev fremlagt på mødet forstod vi at alle 

medlemmer ville få samme tilskud pr. medlem uanset alder ?? 

Det hilser vi meget velkommen, da vi har mange ældre medlemmer som vi 

hjælper med at holde i gang. 

Noget som tidligere er blevet efterlyst på andre møder i kommunen omkring 

Sundhed og velvære. 

Vi ved jo også godt at ingen bare kan bruge penge uden at finde penge… 

Så hvis vi ender ud med at ændre alderen på tilskuddet, så håber vi 

stadigvæk i bibeholder den ’grønne’ pulje. 

---------------------- 

 

 

 

 

 



En ting vi har talt meget om efter mødet er faktisk : 

Hvornår er man en forening og hvornår er man en klub ?? 

Vi er meget overrasket over at høre på mødet, nogle har store lønudgifter og 

kalder sig en forening…. 

Vi tænker bare at vi i vores forening arbejder frivilligt og laver arbejdsdage for 

at spare på udgifterne. 

Vores forslag er at dele foreningerne og klubberne op. 

 

Tak for jeres tid 

 Skagen Motionscenter. 
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Ribberholt Dyreklub er en børnedyreklub med ca. 30 medlemmer. Der finde heste, marsvin, kaniner og katte på 
gården. 
Dyrene skal passes 365 dage om året, så der er behov for at vi kommer hver dag for passe dyrene, herunder 
udmugning og fordring. 
Hertil kommer at hestene blive redet. Vi har jævnligt forskellige aktiviteter, som arrangeres af frivillige hjælp fra 
forældrene. 
Blandt andet arrangeres hvert år en ridelejr for de unge.  
Klubben har eksisteret siden 1985. Vi er afhængig af kommune tilskud, da vi er en lille klub med forholdsvis store 
udgifter til stald og 
markleje. Hertil kommer udgifter til udbringning af møg.  
Udover udgifter til bygninger betaler vi naturligvis selv for leje af ridehal. 
Rideundervisning betales ligeledes af det enkelte medlem. 
Vi har ingen på lønningsliste men klubben betaler til udbringning af hø og harvning af ridebane m.v. som dog er 
symbolske beløb. 
Det vil være meget trist for klubben, såfremt de nuværende tilskudsregler ændres. Det vil få den konsekvens, at vi 
ikke vil kunne  
opretholde vores lille dejlige børnedyreklub på baggrund af de foreslåede ændringer til tilskudsregler. 
 
På vegne Ribberholt Dyreklub 
 
Pia Grochalski, LiseLotte Kvitsau og Bodil Falk 
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Henvisende til det udsendte forslag til ny tilskudsordning samt dialogmødet d. 31/5-18 i Maskinhallen, vil 
vi gerne komme med vores betragtninger her. 
 
Nyt medlemstilsskud 
Vi finder den foreslåede bundgrænse på 49 timer uheldig.  Vi har en del helt unge medlemmer (typisk u/10 
år), som klubben kun tilbyder træning een time om ugen. Fratrækkes ferier m.v. bliver det svært/umuligt 
at komme op over 49 timer på årsbasis. Det betyder således, at vi ikke længere kan oppebære tilskud til 
denne gruppe.  Det synes ikke at harmonere med ønsket om, at klubberne og foreningerne fokuserer på, 
og har incitament til at aktivere de unge under 25 år. Netop gruppen af helt unge medlemmer er attraktiv 
for klubben, da en del af disse jo fortsætter i klubben på hold, hvor der tilbydes væsentlig flere 
træningstimer. 
At den nye tilskudsordning skulle medføre lettelser i det administrative arbejde har vi svært ved at se.  Vi 
mener, at udgangspunktet for beregning af tilskuddet burde være antallet af betalende medlemmer under 
en eller anden form, hvis ønsket om lettelser i det administrative arbejde skal imødekommes. 
 
Supplerende tilskud 
Forslaget om at omlægge de supplerende tilskud til puljer forekommer ligeledes uheldig. Det vil blive 
væsentligt vanskeligere og forbundet med stor usikkerhed at budgettere ude i foreningerne.  Her er den 
nuværende ordning et noget bedre udgangspunkt for budgetlægningen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Frederikshavn Budo Klub 
Henrik Nielsen / Lennarth O. Jensen 
 
 



Høringssvar til tilskudsordning 
Det er altid en udfordring når noget laves om, således også KFU´s intentioner om at omlægge 
tilskudsordningen til en mere retfærdig model. Men en stor tak til udvalget for at have bragt det i 
spil og lyttet til borgernes sang i efter året 2017 J  

Som foreningsformand er det altid svært at få trådene til at nå sammen, det bliver der sikkert heller 
ikke ændret på i det nye forslag da puljen jo beskæres år efter år, hvilket er beklageligt da vi skal 
og bør prioritere dette område.  

Jeg bemærker at der i puljen til lokaler er afsat flere midler. Det i sig selv er ganske godt, men set 
ud fra visionen ” fra mursten til mennesker ” bør de nok tillægges et andet sted.  

Nævner lige endnu engang- Der bør ligges gebyr på udendørsarealerne, således at også de 
bidrager til puljen. Kommunen ligger både arbejdskraft og lokaler kvit og frit til disse.  

Vi syntes at KFU i deres udspil aktiv skal tilskynde at foreningerne rykker sammen på færre 
matrikler, og ikke kun lader det være ord på et stykke papir. Nuvel foreslår man en forenkling af 
forbrugs- og driftsudgifter således at disse sidestilles på 65 % og fælles retningslinjer for herefter 
at definere ét samlet regelsæt for godkendelsesberettigede udgifter. Dette vil lette både 
foreningernes og kommunens administration.  

Vigtigt parameter for foreningslivet er at man så nogenlunde ved hvad økonomi man har at gøre 
og hvor meget man cirka kan forvente i tilskud, ellers bliver det ikke sjovt at drive frivillig forening 
fremadrettet.  

I beregningsmodellen for medlemstilskud foreslår vi en fordelingsnøgle af medlemstilskud således:  

0     – 25   aktivitets timer  0 kr.  
25   – 50  aktivitets timer 50 kr. 
50   – 99  aktivitets timer 100 kr.  
100 – 149 aktivitets timer 200 kr. 
150 – 199 aktivitets timer 300 kr. 
200 – 249 aktivitets timer 450 kr. 
+ 250  aktivitets timer 600 kr. 
 
At vi foreslår det nedre antal aktivitets timer skyldtes at mange af de nystartede aktører i flere 
tilfælde kun lige er i stand til at overstige de 25 timer i en sæson, hvorfor vi i den anden ende 
foreslår en forhøjelse af beløbet da der her er tale om absolut træningsflid, som på sigt vil gavne 
kommunens brand udadtil og styrke de unges sundhedsprofil.  

Det gælder aktivitets tilskud, kørsel tilskud, træner tilskud. Glem ikke eliten i kommunen, vi 
markedsfører os med dem, vi soler os i deres præstationer, derfor er det også vigtigt at vi 
fremadrettet tilpasser tilskudsordningen så det muliggøres at opretholde og udvikle talenter i 
kommunen. Ellers giver det jo heller ikke mening at ligge kræfter og energi i Talentsportsklasserne 
og Sports college, det er jo deres fødekæde J . 

Omkring træner tilskud bør der ligeledes tænkes ind at ikke alle trænere er frivillige ulønnede, men 
er tilkøbt. Der burde kunne laves en model således at dette stadig muliggøres indenfor fornuftige 
rammer.  

Den sidste opfordring herfra skal være omkring kørselstilskuddet. Vi har en lang og smal 
kommune, med langt fra nord til syd. I bedes tænke ind at man kan lave en model for at tilgodese 
de lange afstande de skal befordres for nogle af kommunens borgere ved at indføre en grænse på 
eks over eks 20 kilometer / tur.  

Med venlig Hilsen 
Hasse Christensen 
Sæby Familie- og Firmabowling 
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Fra: Anitta M.V Thomsen [mailto:anth1978@gmail.com]  
Sendt: 19. juni 2018 11:36 
Til: Louise Stellan Jensen <luje@frederikshavn.dk> 
Emne: Høringssvar 
 
 
Hej.  
 
Her er høringssvaret fra Frederikshavn Blackhawks 
 
Ved at omlægge de nuværende supplerende tilskud til visionspulje mener vi ikke, at idrætsklubberne 
tilgodeses. Især når det drejer sig om transport- og frivillighedspuljen.  
Ud fra et foreningssynspunkt som en idrætsforening uden egne lokaler, mener vi at den nuværende ordning 
er optimal.  
Mht medlemstilskud er timeinddelingen ikke optimal. Et forslag herfra ville være, at der blev fastsat et fast 
beløb til de alle motionister uanset træningstimer.  
 
--  
Med venlig hilsen  
Anitta M.V. Thomsen 
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Høringssvar til ”Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger 
i Frederikshavn Kommune”.                                               
 
 
 
Som indledning, vil vi først rose den nuværende ordning, som virkelig tilgodeser 
kommunens børne- og ungdomsforeninger. Vi har, sammenlignet med vore 
nabokommuner, en virkelig godt ordning, der støtter bredden i foreningslivet, uddannelse 
af vore unge ledere og instruktører, samt mulighed for at belønne vore frivillige og ubetalte 
ledere med beklædning etc. 
Vi synes det er ærgerligt, at der nu foreslås en ændring af denne kaliber. 
 
Det nye forslag vll tage fra de unge, og give til de voksne, som selv burde kunne betale for 
sine egne aktiviteter. 25-årsreglen bør bibeholdes i et vist omfang, ellers løber 
lokaleudgifter med flere løbsk. 
 
Vi synes det er godt, at der skal tilføres flere penge til medlemstilskud, men satserne bør 
der ses lidt på. Tillige bør medlemmer under 18 år tælle dobbelt, ligesom i den nuværende 
ordning. 
 
Det er et godt tiltag, at fjerne tilskud til lønnede trænere, da foreningslivet bygger på 
frivillighed, hvor ledere og instruktører også betaler for at være med. 
 
At tilskud til transport og uddannelse skal søges i puljer, betyder at vi ikke fremover kan 
prisfastsætte ture, lejre og kurser på forhånd. 
Da vore unge ofte flytter fra byen for at studere, er vi nødt til at rekruttere ledere blandt 
vore forældre, hvilket gør at tilskud til kurser er vigtige. 
 
Kommunen reklamerer for at få folk til at flytte til byen, med fem gode grunde, bl.a. billigt 
og godt foreningsliv. Fremover skal det nok ændres til fire, da det bliver noget dyrere for 
børn og unge at dyrke fritidsaktiviteter. 
 
Vores forslag er, at bevare den nuværende ordning, og dermed bevare et aktivt og 
frugtbart børne- og ungdomsarbejde i Danmarks nordligste kommune, med Danmarks 
bedste tilskudsordning for børn og unge. 
 
 
FDF Frederikshavn 1. Kreds 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Hans Henrik Christiansen 
formand 



Nye Borgerlige skal hermed fremsætter vores bemærkninger til 

Frederikshavn Kommunes udsendte høringsmateriale vedrørende 

ændringsforslag til tilskudsordninger inden for folkeoplysningsloven. 

Nye Borgerlige har ikke været hørt i forbindelse med Frederikshavns Kommunes omlægning af 

Kultur- og fritidsudvalgets tildelinger af drifts- og hal-tilskud til foreninger, selvejende institutioner, 

det være sig arealtilskud, tildeling af ”frie midler”, men kun vedrørende tilskudssystemet. 

 

Bemærkninger til forslaget om et nyt tilskudssystem: 

Overordnet og generelt viser undersøgelsen, at Frederikshavn Kommune alene undersøger den 

økonomiske side af det eksisterende tilskudssystem. Det kan kun fortolkes som et behov for at 

tildele nogle midler fra en gruppe over til en anden gruppe. 

Anders Broholm oplyser, at ” Efter gennemgangen af tilskudsordningerne stod det endvidere klart, 

at Frederikshavn Kommune på en lang række områder har regionens mest favorable 

tilskudsmuligheder. Det kan vi være stolte af, men vi må også erkende, at de høje tilskud hverken 

afspejler sig i vores foreningers tilfredshed og ej heller kan aflæses direkte i foreningernes 

medlemstal”.  

Hvorfor kan det ikke læses? Hvorfor har man ikke lavet en effektmåling, så man positiv kan 

tilrettelægge tilskudssystemet, så det gør foreningerne tilfredse, og kommunen samtidig kan 

administrere tilskuddene på en ansvarlig måde. Det er trods alt en fattig kommunes 

skatteindtægter, der gives til udvalgte borgere. 

I analysen gives ikke én eneste oplysning om de detaljer som økonomien relaterer sig til, f.eks. i 

forhold til antallet af foreninger, hvilke grupper af foreninger og antallet af medlemmer i 

foreningerne og dels fordelt på alle, dels på 25-årige og dels andre end de 25-årige.  Hvordan er 

den faktuelle fordeling mellem disse grupper?  Hvordan er fordelingen og forholdende f.eks. 

størrelsesordenen for antallet af foreninger, der tildeles de forskellige tilskudsarter: aktivitetstilskud, 

lokaletilskud, tilskud til ledere og trænere, og så videre? Hvordan bliver kommunens tilskud til 

foreninger og selvejende institutioner, der får driftstilskud, hal-tilskud mv.?  

Hvordan bliver fordelingen af tilskud til samme foreninger – alt andet lige - efter den foreslåede 

ordning? 

Det er derfor uigennemskueligt, hvad problemet med den nuværende ordning faktisk er og hvorfor 

det løses bedre med den ene model i stedet for den anden model. F.eks. ses det at foreningerne 

bliver ikke mere tilfredse jo mere man supplerer med tilskud, og andre økonomiske understøttelser.  

Nye borgerlige er derfor ikke enig i, at analysen kvalificerer debatten bedre, men alene må antages 

at fordele midlerne fra nogle foreninger til andre foreninger, men det er ikke gennemskueligt. 

Nye Borgerlige anser det for meget problematisk, at Frederikshavns Kommune har en så 

ekstravagant tilskudsordning set i forhold til regionens andre kommuner, således som det fremstår 

af undersøgelsen i regionen. Der er tale om tilskud til private og til deres aktiviteter i deres fritid. 

Kommunens økonomi har i flere år været problematisk, og er det stadig kun hjulpet af 



Udligningsordningen. Derfor bør der også på dette område udvises et større mådehold generelt og 

specielt i forhold til ride- og golfklubber, der i øvrigt understøttes af andre typer af tilskud. 

Aktivitetstilskuddet. 

Aktivitetstilskuddet er et for både forvaltning og foreningerne et administrativt makværk, da det på 

den ene side slet ikke kan kontrolleres af kommunen og på den anden side er umuligt for 

foreningerne at administrere korrekt, samtidig opfordrer det til at opgøre aktiviteter ud fra et 

ønskemål – hvis ikke total fristil - og derfor giver anledning til bevidst og ubevidst angivelse af 

forkerte aktivitetstider. 

Derfor er modellen ”et rent medlemstilskud” den tilskudsmodel, der er administrativ nemmest at 

gennemføre i dagligdagen. Tilsynsopgaven er nem at gennemføre for kommunen. Alle foreninger 

har lige rettigheder. Derfor skal der ikke i forbindelse med medlemstilskud suppleres med et 

aktivitetstillæg af nogen art, heller ikke i den foreslåede model. 

Tilskuddets størrelse bør være ens for alle foreninger ud fra antallet af medlemmer, hvis de ikke 

falder ind under gruppen der kan modtage driftstilskud, hal-tilskud, arealtilskud mv., ellers må 

foreninger, der har større omkostninger, selv supplere via kontingenter. Egen - indsatsen kan kun 

motivere til større udnyttelse af den investerede aktivitet. 

Fjernelse af 25 års reglen. 

Ved helt at fjerne 25 - årsreglen, tilfører man flere midler til foreningerne, idet der ikke i tilskuddet 

sker et fradrag, for andelen af medlemmer over 25 år. 

Fjernelse af reglen oplyses at give anledning til opsplitning af foreninger i ungdomsforeninger og 

andre. Dette er en omgåelse af tilskudsreglerne.  

Tilskudsreglerne bør administreres efter loven, det vil sige at det er foreningen som selvstændig 

juridisk enhed der kan tildeles tilskud. Paraplyforeninger, der etableres med dette formål, vil ikke 

med medlemstilskudsmodellen kunne omgå reglerne. Kun foreninger med unge op til 25 år er en 

forening, der er en selvstændig juridisk enhed, kan der blive tale om at foreningen ikke påvirkes af 

25-årsreglen. Så kan man lige så godt anvende det enkle medlemstilskud, som er en for alle 

foreninger uanset medlemmernes alder. Blot de er fuld betalende medlemmer. 

Det anføres, at der bliver flere ældre i foreningerne, og det påvirker et fald i tilskuddet. 

Frederikshavns kommune er en fraflytningskommune og de unge rejser derhen hvor der er 

uddannelsesmuligheder og arbejde. Den udvikling kan man ikke lave om på via 

folkeoplysningslovens regler. 

Da medlemmer over 25 år almindeligvis har flere midler til hverdage, så må foreningerne, når 

medlemssammensætninger ændrer sig og tilskuddene falder, træffe de nødvendige konsekvenser, 

hæve kontingentet eller reducere deres udgifter.  

Ride- og golfklubberne 

Nye Borgerlige kan tilslutte sig at tilskuddet til ride- og golfklubberne bliver fastfrosset. Da disse 

klubber sikkert også får driftstilskud, arealtilskud, hal-tilskud ved siden af vil det være rimeligt at de 

omfattes af almindeligt medlemstilskud. Golfklubberne har ved siden af mulighed for at sælge, 

deltagelse på banen i kortere eller længere tid, til turister mm. Faciliteterne taler for at det kan være 



en indbringende forretning. Dette forbrug af faciliteterne på golfbanen skal ikke og må ikke på 

nogen måde blive dækket af tilskud eller anden finansiering fra Frederikshavns Kommune. 

Transporttilskud, træner- og instruktørtilskud og tilskud til uddannelse 

af ledere og instruktører. 

Nye Borgerlige mener ikke, at der skal gives tilskud til denne gruppe. Har foreningerne brug for 

disse personer, så må dette dækkes af foreningens egne midler. Dette er set i lyset af kommunens 

generelle økonomiske situation. 

Høje tilskud – Lav tilfredshed. 

Det er efter Nye Borgerliges opfattelse en misforståelse at tro, at man blot ved at tilføre flere 

støttekroner til foreningsarbejdet uanset tilskudsformen, fremmer tilgangen af ungdommen til 

foreningslivet. Jo mere medlemmer selv skal bidrage med, jo større bliver interessen og ejerskabet 

til foreningen, og jo større bliver ønsket om at deltage hyppigere. 

Derfor mener Nye Borgerlige, at det er nødvendigt at vise, at man ikke er i en førerposition – heller 

ikke på dette område, når kommunens økonomi halter. 

SUPPLERENDE TILSKUD OMLÆGGES TIL PULJER 

Her har man angive under punkt 4, at der kan ansøges om tilskud til integration af denne pulje. 

Nye Borgerlige mener, at der ikke skal tildeles midler til klubber efter dette kriterium, da integration 

dækkes efter andre regler, f.eks. integrationsloven. Der tildeles heller ikke tilskud til afvænning af 

misbrugere efter disse tilskud/puljer. Er man integreret eller afvænnet, eller er man ved at blive det, 

så kan man deltage på lige fod som andre borgere i foreningernes aktiviteter. Integration skal efter 

Nye Borgerlige ikke dækkes af disse tilskuds- eller puljemidler.  

 

På vegne af   

Nye Borgerlige, Afd. Frederikshavn og Læsø Kommune 

Kredsformand 

Bjarne Jørgensen 

30 26 14 18 

Birkevej 20 Sulbæk 9300 Sæby  



 

 

 

                                                          
 

Springteam Sæby v/Formand Birgithe Jacobsen • Kildevej 18 •  9300 Sæby  
Tlf. 60944888 • springteamsaeby@gmail.com 

www.springteamsaeby.dk 
 

Høringssvar til forslag om ny tilskudsmodel i Frederikshavn kommune. 

Det er Springteam Sæbys opfattelse, at den foreslåede model giver ulige vilkår for de forskellige foreninger, 
fordi der ikke gives støtte efter foreningens driftsudgifter men efter antallet af medlemmer. Dette rammer 
Springteam Sæby særdeles hårdt. Den store forskel for os er, at trænertilskuddet bortfalder.  Ca. 180.000 
kr. kan vi risikere at miste, hvilket primært stammer fra vor elitesatsning. ”Ingen elite ingen bredde og ingen 
bredde ingen elite” 

Springteam Sæby er en forening som dyrker TeamGym i Sæby Fritidscenter. TeamGym er en sportsgren 
som består af 3 discipliner, tumbling, spring på trampet og rytmisk gymnastik. 

Foreningen har udelukkende medlemmer under 25 år og 98 % af vores medlemmer er under 18 år. 
Foreningen har et elite- og et bredde spor. Vores elite spor udgør 33 % af medlemmerne, og bredde sporet 
udgør 67 % af medlemmerne. Vores mini, junior og senior elitehold træner 4 gange om ugen og træner 48 
uger om året. Vores micro elitehold træner 3 gange om ugen. 

Der er tale om hold, som træner over 500 timer pr. år og altså betydelig mere, end de 250 timer, som er 
øverste niveau i det nye forslag til tilskudsmodel. 

Vores breddehold træner 1 – 2 gange om ugen, med en kortere sæson. 

Vi er en forening i fortsat vækst, med et meget højt aktivitetsniveau men også med et højt kontingent, se 
figur 1. 

I Springteam Sæby prioriterer vi kvalitet og sikkerhed. Vores erfaring fortæller os, at det er det som 
forældrene efterspørger i dag. 

Vi prioriterer, at vi har dygtige instruktører. Træneren for vores senior og junior gymnaster er 
landsholdstræner for senior dameholdet i TeamGym, og 2 af vores instruktører er instruktører når 
GymDanmark afholder trænerkurser og dommere til nationale konkurrencer. Vi har et stærkt fagligt 
trænermiljø som gør, at vi har en instruktør som kører til Sæby 3 gange om ugen fra Århus, en instruktør 
som kører 2 gange om ugen fra Viborg og 4 instruktører som kører til Sæby 3 gange om ugen fra Aalborg. 

Vi skal tiltrække de bedste trænere for at: 

! sikre de bedste resultater for klubben 
! skabe træning på et sikkerhedshedsmæssigt forsvarligt niveau. 
! sikre de bedste udviklingsmuligheder for vore egne unge trænere 
! sikre at vi kan afholde de store DM stævner i Arena Nord og mindre stævner i Sæby Fritidscenter 
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Det særlige ved vores sport er, at det kræver adskillige års uddannelse og praktisk træning, før du er i stand 
til at varetage træningen for de bedste hold på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.  

Vores træningsmodel er en kaskademodel. Det vil sige, at vi har topinstruktører på vores dygtigste hold, og 
gymnasterne på disse hold er instruktører for vores mindre hold. Hvis vi ikke kan tiltrække instruktører til 
vores bedste hold, har vi heller ikke instruktører til vores breddehold. 

I Springteam Sæby leverer vi resultater: 

! Vi har 2 gymnaster på junior pige landsholdet 
! Vi har 2 gymnaster på senior dame landsholdet 
! Vi har leveret gymnaster til de danske landshold siden 2012 
! Vores junior og senior hold er i Danmarks bedste division 
! Vores seniorhold som består af et samarbejde mellem Viborg GF og Springteam Sæby blev nr. 3 til 

Nordisk mesterskab. 
! Vi afholder årligt store stævner med omkring 1.000 deltagere, som tiltrækker mange mennesker til 

kommunen. 
! Sæby er i dag elite centrum for TeamGym i Nordjylland. Vi tiltrækker unge mennesker fra et stort 

geografisk område. 

Figur 1 

 

 

Hold 
Antal 
gymnaster 

Beregnet 
timetal pr. 
sæson 

Rene 
træningstimer, dvs. 
fratrukket 
konkurrencer, 
træningsophold 
mv. 

 
 
 
Kontingent 

Senior elitehold 18 - 20 år 4 847,50 473 4.500 
Junior elitehold 13 - 17 år 20 699,00 473 4.500 
Mini elitehold 10 - 12 år 35 667,25 389 4.000 
Micro elitehold, 7 - 9 år 25 519 286 3.000 
Breddehold 6 - 13 år 50 154,25 102 1.200 
Breddehold 4 - 5 år 40 63,25 34 500 
Bredde sommerspring 2 gange om ugen 16 35 30 500 
Bredde sommerspring 1 gang om ugen 63 20 15 250 
 I alt 253    
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Det nye forslag til tilskudsmodel er ødelæggende for Springteam Sæby, både for bredde og elite 
gymnasterne. 

Elite satsning koster, og derfor har Springteam Sæby trænerudgifter. Udgifter som vi i den nuværende 
model får tilskud til, men som bortfalder i den nye model. Trænerudgifter som i Springteam Sæby ikke kun 
kommer et fåtal til gode, men hele foreningen. 

Vi har beregnet forskellen på medlemstilskud efter den nye model, og aktivitetstilskud efter den 
nuværende model. Der er tale om tilskud som er på samme niveau. Vi kan fremsende detaljerede 
beregninger på forespørgsel. 

I høringsmaterialet fremgår, at selvom kommunen omlægger fra aktivitetstilskud til medlemstilskud, kan 
det stadig besluttes at lave forskellige medlemstilskud alt afhængig af fx aktivitetstypen, faktiske 
aktivitetstimer eller alder. 

Den nye tilskudsmodel differentiere ikke medlemstilskuddet efter aktivitetstype, og anerkender dermed 
ikke at visse foreningsaktiviteter er dyrere end andre foreningsaktiviteter, og derfor har behov for større 
støtte.  

Den store forskel for os er, at trænertilskuddet bortfalder. 

I dag modtager vi tilskud til gavekort/mondering af vores trænere som modtager op til 3.000 kr. om året og 
vi modtager tilskud til trænerudgifter. 

Vi vil miste omkring 180.000 kr. i årligt tilskud. 

I stedet foreslås der 3 puljer som kan bevillige tilskud efter ansøgning. 

Det vil medføre, at vi som forening ikke har et overblik over foreningens økonomiske situation. Vi vil som 
forening ikke være klar over vores økonomiske råderum, men være afhængige af folkeoplysningsudvalgets 
prioritering af, hvilke indsatser som skal prioriteres, og hvilke foreninger som trænger til nye 
træningsdragter, hvilke foreningers kursusønsker der skal støttes, hvilke transportudgifter der skal støttes 
mv.  

Det er vores opfattelse, at udvikling sker der hvor der er frivillige kræfter der brænder for aktiviteterne. 
Derfor ønsker vi, at der skabes økonomisk trygge rammer for foreningernes aktiviteter og udvikling, som 
ikke afhænger af bevilligede tilskud efter ansøgning. 

Det er vores opfattelse, at den foreslåede model giver ulige vilkår for de forskellige foreninger, fordi der 
ikke gives støtte efter foreningens driftsudgifter men efter antallet af medlemmer. 



 

 

 

                                                          
 

Springteam Sæby v/Formand Birgithe Jacobsen • Kildevej 18 •  9300 Sæby  
Tlf. 60944888 • springteamsaeby@gmail.com 

www.springteamsaeby.dk 
 

I den nuværende model er der samlet ydet 4 mill. kr. i tilskud til trænerudgifter. En udgift som efter vores 
opfattelse sikre aktiviteter på et fagligt højt niveau i Frederikshavn kommune. 

Tilskuddet fjernes og medlemstilskuddet øges med 2,2 mill. kr. Et medlemstilskud som slet ikke afspejler, 
om foreningen har driftsudgifter. 

Den nye tilskudsordning vil få den konsekvens, at foreninger med stor aktivitet og driftsudgifter må lukke, 
og andre foreninger vil modtage et tilskud, som ikke afspejler en driftsudgift til aktiviteten. 

Vi vurderer, at resultatet vil blive, at Frederikshavn kommune vil få et mindre udbud af fritidsaktiviteter og 
dermed være knap så attraktiv en bosætningskommune.  

Springteam Sæby ønsker en model som giver tilskud til elite sport. Vi ønsker en langsigtet løsning, hvor vi 
IKKE hvert år skal ”søge” en elitepulje. Vi skal have et fast økonomisk råderum for en årrække, så vi kan 
fastholde de bedste trænere og udvikle vores sport. 

Vi ønsker et møde hvor vi kan fremlægge forslagets konsekvenser for Springteam Sæby og hvor vi kan 
drøfte løsningsmodeller, så vi ikke er nødsaget til at lukke vores elite satsning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgithe Jacobsen 

Springteam Sæby  
Formand 
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VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY TILSKUDSORDNING FOR FOLKEOPLYSENDE FORENINGER I 
FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
 

Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bakker op om intentionen om at skabe et mere gennemskueligt og simpelt 
tilskudssystem. 

Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) spår imidlertid, at  forslaget til ny tilskudsordning for folkeoplysende 
foreninger i Frederikshavn Kommune i den fremlagte form vil få vidtrækkende og ødelæggende 
konsekvenser for foreningslivet i Frederikshavn Kommune. 

Det skyldes, at beslutningsgrundlagets talmateriale ifølge vores betragtninger er misvisende og beror på et 
fejlagtigt sammenligningsgrundlag. 

Eksistensen af Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bygger på og består af 3 søjler: 1. Opstaldning, 2. Partheste 
og 3. Undervisning. De tre søjler er internt forbundne og af hinanden afhængige. 

 

KONSEKVENSER 

1) Opstaldning – lokaletilskud  

Ved sammenligning af kommunernes udgifter til lokaletilskud er det vigtigt at holde sig for øje, at 
foreningerne i Nordjylland – herunder rideklubberne – er opbygget på baggrund af forskellige 
konstellationer. 

Der findes følgende forskellige konstellationer i Frederikshavn Kommune og de sammenlignede kommuner: 

1. Grunden og bygningerne ejes af kommunen 
2. Grunden og bygningerne ejes af rideklubben selv 
3. Grunden og bygningerne lejes af rideklubben og ejes af en udlejer 

Sportsrideklubben Lerbæk er omfattet af eksempel nr. 3. I modsætning til andre rideklubber i såvel 
Frederikshavn Kommune som i de andre kommuner, der anvendes som sammenligningsgrundlag i det 
fremsatte forslag, er Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) bosiddende i  lejede lokaler og på lejet grund.  

En begrænsning i lokaletilskuddet i det omfang, som forslaget lægger op til, vil således medføre, at 
Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) ikke vil være i stand til at betale lejen for hverken lokaler eller grunden, 
såfremt udlejer ikke er indstillet på at sænke lejen. I så fald vil forslaget have den konsekvens, at 
Sportsrideklubben Lerbæk er nødsaget til at lukke.  

Den tanke tør vi næsten ikke tænke til ende, for tænk nu, hvilke følgevirkninger det vil have: 

- Tab af en social ansvarlig arbejds- og uddannelsesplads. Sportsrideklubben Lerbæk er en 
bredtfavnende arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Vi beskæftiger såvel uddannede beridere, 
beriderelever, dyrepasserelever, flex-jobbere, pensionister mv., som også igennem deres 
ansættelser i SRL bidrager med skattekroner til kommunekassen.  
 

- Bortfald af ridetilbud for borgere, herunder særligt børn og unge, der er socialt udsatte eller der 
ikke har økonomi eller mulighed for anskaffelse af egen hest/pony. 
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- Beskæftigelsesnedgang i lokalområdet. Når SRL indkøber varer (såsom stråfoder, kraftfoder, 
staldmateriel, mv.) og tjenesteydelser (såsom vvs-arbejde, anlægsarbejde, mv.), handler vi lokalt. 
Lukker SRL vil det således også påvirke omsætningen for den lokale bondemand og den lokale 
entreprenør.  

Sportsrideklubben Lerbæk finder forslagets systematiske beregning af lokaletilskud pr. bruger 
problematisk. Sportsrideklubben Lerbæk mener, at forslaget er baseret på et utilstrækkeligt oplyst 
grundlag, da det må betragtes som åbenlyst, at nogle aktiviteter simpelthen lokalemæssigt er dyrere end 
andre og at lokaletilskud derfor ikke kan tildeles ud fra en gennemsnitsbetragtning. Man laver dermed reelt 
et særligt gennemsnitligt tilskud og ikke det lovbestemte tilskud til lokalet. 

 

2) Partheste – aktivitetstilskud  

Det er ingen hemmelighed, at det at tilbyde en parthesteordning ikke er en rentabel forretning. 
Sportsrideklubben Lerbæk (SRL) er en af de få klubber i Frederikshavn kommune, der tilbyder 
rideundervisning til børn, unge og voksne, der ikke har egen hest/pony. 

Via den nuværende tilskudsordning, modtog Sportsrideklubben Lerbæk i 2017 et lokaletilskud på 872.279 
kr. der dækker tilskud til leje af lokaler, drifts- og vedligeholdelsesudgifter for adgangsvej, parkering, to 
ridehaller, rytterstue, omklædningsrum, toiletter, kontor, osv. Der modtages ingen tilskud til staldarealer og 
til ”drift” af parthestene. Med den nuværende tilskudsordning kan vi holde parthesteordningen kørende 
med et mindre underskud.  

Bliver forslaget til en ny tilskudsordning en realitet, vil første konsekvens for SRL være at 
parthesteordningen bliver lukket ned, begrundet i et markant fald i lokaletilskud og bortfald af 
træner/instruktørtilskud. Sender vi ”regningen” videre til de ryttere, der benytter sig af 
parthesteordningen, vil egenbetalingen på opstaldning og holdundervisning blive så uforholdsmæssig høj, 
at det kun vil være de mest velhavende, der har råd til at gå til ridning. Dette er i strid med 
Sportsrideklubben Lerbæks ånd og holdning, om, at RIDNING ER FOR ALLE. 

Hvis en ”reel aktivitet” inden for ridning kun betragtes som den tid, rytteren sidder på hesten, må den 
aktivitetsfremmende aktivitet være de aktiviteter, der ligger i forbindelse med og er nødvendigt for 
ridningen – klargøring og pasning mv. hvilket er vores klare opfattelse, at de er. De må dog betragtes som 
et selvmodsigende spørgsmål, idet der i høringsmaterialet argumenteres for, at det kun er den er konkrete 
aktivitet, der er tilskudsberettiget (altså den tid rytteren er på hesten).  

 

3) Undervisning – træner-/instruktørtilskud 

Bortfald af træner-/instruktørtilskud vil medføre at prisen for undervisning og uddannelse af vores børn og 
unge stiger. Det vil medføre et kraftigt fald i aktivitetsniveau og talentudvikling – og vil igen have den 
konsekvens at kun de mest velhavende har råd. Endvidere viser statistikker, at ridning er blandt de farligste 
sportsgrene i Danmark. Det vil sige, at ridning er en af de sportsgrene, hvor der sker flest personskader på 
årsbasis. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi tager vores ansvar alvorligt og sikrer adgang til kompetent og 
uddannet undervisning – også for bredden.   
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Opsummering 

Kort sagt vil det nye forslag medføre: 

- Lukning af klubbens parthesteordning 
! En social skævvridning inden for ridesporten i Frederikshavn Kommune 

- Manglende rekrutteringsgrundlag til stald- og undervisningsafdeling 
- Store prisstigninger på opstaldning og undervisning 

! Så store at mange vil være nødsaget til at stoppe i sporten 
- Tab af arbejds-, aktiverings- og elevpladser 
- Markant fald i aktivitetsniveau inden for ridesporten (særligt for børn og unge) 
- Talentudvikling umuliggøres 

 

Hertil spørger vi, hvordan vil Frederikshavn Kommune opfylde Folkeoplysningslovens formål og rammer, 
som skal sikre at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, hvis 
eksistensgrundlaget for kommunens golf- og rideklubber fjernes?  

 
Som anført i indledningen bakker Sportsrideklubben Lerbæk principielt om intentionen om at skabe et 
mere gennemskueligt og simpelt tilskudssystem. 

Grundlaget for det nye forslag til ændring af tilskudsordningen er imidlertid baseret på så graverende fejl, 
vildledning og mangelfulde oplysninger, at vi ikke mener, at forslaget afspejler en professionel gennemgang 
af vilkår og sammenligningsgrundlag for nuværende tilskudsregler. 

 

Derfor foreslår Sportsrideklubben Lerbæk at lokaletilskuddet til foreninger i Frederikshavn Kommune 
nedsættes til de lovpligtige 65 % for alle foreninger.   

 

Vi håber, at vi med dette høringssvar kan bidrage til en markant revurdering af forslaget, da 
Sportsrideklubben Lerbæk gerne fortsat vil kunne tilbyde RIDNING FOR ALLE. 

 

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Sportsrideklubben Lerbæk 

 

 

 



                                                                                                                             Thorshøj den 15 / 6 2018 

                                                    Høringssvar vedr. Frederikshavner ordningen. 

Bestyrelsen for Try Thorshøj Boldklub har behandlet forslaget til ændring af ordningen. 

Vi ser meget positivt på forslaget om at fjerne 25 års reglen. Vi ser i den nuværende regel, en hæmsko i 
vores mulighed, for at tilbyde bevægelse og samvær for medborgere, som er kommet op i alderen. Nye 
tiltag, som bliver foreslået, skal altid holdes op mod det nedsatte tilskud, som aktiviteten vil betyde. Vi føler 
ikke at vi kan tillade os, at starte noget op, som betyder mindre tilskud til vores børnemedlemmer. Derud 
over føler vi, selvfølgelig en forpligtigelse, til at drive klubben på en sober måde, uden røde tal i 
årsregnskabet. 

Omlægningen af de øvrige tilskud, ser vi ikke det store problem i. De frivillige foreninger skal efter vores 
mening fortsat bestå af frivillige, vi tror ikke at det store flertal af ungdomstrænere, investerer deres fritid i 
klubberne for pengenes skyld. Hvis det nogle steder er tilfældet, bør man måske tage sædvanen op til 
overvejelse. 

Hvordan aktivitets tilskudet skal beregnes, har vi den holdning til, at det handler om, at gøre det så 
retfærdigt som muligt. Det overlader vi trygt til udvalget og forvaltningen. Det er meget positivt at forslaget 
leder hen imod langt mindre administrativt bøvl. 

Finianseringen  af forslaget ser efter vores mening fornuftig ud. Ride og golfklubberne bør nok have en 
overgangsordning, som kan give dem tid til at genforhandle evnt. Lejemål, som muligvis kan være indgået 
ud for den forudsætning, at en pæn del ville blive betalt via tilskuds kroner. 

Alt i alt, ser forslaget efter vores mening yderst fornuftigt ud. 

På bestyrelsens vegne. 

Kurt Thomsen. 

Formand 



Høringssvar angående ny Frederikshavnerordning.  19.6.-2018 

Fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 17. kreds 

 

 

 

• Vores forening er en distriktsforening, som faktisk kun søger om tilskud i forbindelse 

med to sommerlejre og et par weekendlejre om året. Jeg har ikke haft besvær med 

at udregne aktivitetstimetallet, da lejrene nemt kan tælles op i timer og 

deltagerantal. Med det nye forslag med medlemstilskud, vil det give en hel del mere 

besvær og arbejde for mit vedkommende. 

• Vores aktivitetstilskud vil også blive reduceret i mellem 30-50%, hvis det laves om til 

medlemstilskud med de forslag til takster og timeantallene. En weekendlejr fra 

fredag til søndag med et timetal på ca. 26 timer (efter fradrag af de 8 timer pr nat) 

vil jo udløse 0 kr. En sommerlejr fra søndag til torsdag eller fredag har et timetal på 

mellem 66 og 81 timer, så det vil bare være 50 kr pr deltager. 

• Angående lokaleudgifter kan jeg ikke forstå, at I skriver, at der plejer at blive dækket 

med 65 % af udgifterne. Det har vi ikke fået. Vi har fået 17124,21 kr. i tilskud, hvor 

vores reelle udgift har været 66589,96 kr. i alt. (Og vi har ingen deltagere over 25 

år) Det svarer da kun til omkring 26 % af vores lejeudgift. Jeg mener, vi fik mindre i 

tilskud, efter at vi skulle indberette alt elektronisk, hvor det skulle være et samlet 

beløb på lejeudgiften. Før havde vi indberettet hver lejr for sig selv, så 

deltagerantallet kunne ses i forhold til den enkelte lejrs lejeudgift. Det kan jo ikke 

ses ved et samlet beløb og et samlet antal deltagere. Før blev vi trukket i tilskud, 

hvis antal deltagere ikke svarede forholdsmæssigt til lejeudgiften.  

Så jeg kan ikke se, hvad tilskud til lokaleudgifter vil betyde for os, men jeg håber at 

det bliver bedre end det er nu.  

• Jeg synes det er fint at de supplerende tilskud omlægges til puljer. 

• Angående aktivitetstilskud kontra medlemstilskud, kan jeg godt se, at det vil 

forenkle det for nogle foreninger og for jeres kontrol af tilskuddet. Men det vil også 

gøre det mere besværligt for andre typer af foreninger. 

• Jeg kan godt se at det er et problem, at foreninger bliver trukket i lokaletilskud, hvis 

der er medlemmer over 25 år.  

 

• De penge vi risikerer at miste i tilskud, er vi nødt til at forhøje vores deltagerbetaling 

med for lejrene, og så vil der være flere børn, som ikke kan komme med, da 

forældrene ikke har råd. Ud af de godt 150 børn i alderen 5-14 år, vi har med på en 

uges sommerlejr hvert år, er der en del børn fra mindre bemidlede familier. Og det 

er især de børn, som har brug for en uge sammen med frivillige voksne, som kun er 

på lejr for at være sammen med dem og give dem en oplevelse for livet. Jeg vil 

nødig fratage disse børn muligheden for at komme med på lejr.  

 

Hilsen Solveig Aaen 

Mail: solveig.aaen@gmail.com 



Høringssvar fra Sæby Scenen 

i forbindelse med  

Forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn 

Kommune 

 

 

Sæby d. 19. juni 18 

 

 

Først vil vi takke for et godt materiale at kommentere på.  

Vi ser i udgangspunktet det nye forslag som godt og en bedring af fordelingen af midler i 
Frederikshavn kommune, så høringssvaret her for at tilkendegive dette og tilføje nogle få 
kommentarer: 

• Positivt at medlemstilskuddet bliver rykket op til en uddeling før beløb til puljeordning kan 
beregnes.  
Vi ser et behov for justering af de foreslåede beløb. For at forenkle indberetning kan et 
forslag være at beregne, hvad en given gruppe har af mødetid for alle og gange det med 
betalende medlemmer i gruppen. 
Som eksempel kan nævnes, at vores teaterhold på den nylig overståede sæson havde: 
Børnehold – 72 timer 
Juniorhold – 104 timer 
Ungdomshold – 150 timer 
Heri er regnet den konkrete øve- og opførelsestid men ikke medregnet ekstra tid til sociale 
aktiviteter, kulissebyggeri, sminke, teknik, rejsetid osv. De sidstnævnte kan være meget 
forskellige for medlemmerne. Hvis der er en rimelig sats for de timer, der vil gælde hele 
holdet, vil det være det enkleste i indberetningen.  
Endelig bør der være opmærksomhed på, at en sæson i flere foreninger går fra sommer til 
sommer og beregningsmodellen derfor skal ta’ højde for, at der kan være forskellig antal 
medlemmer forår og efterår. Skal man evt. lade medlemmerne tælle i det år kontingentet 
betales eller skal det gøres på en anden måde? 

• Fjernelse af 25 års-reglen på lokaletilskud er vigtig for mange foreninger. Vi har tidligere 
haft mange voksenmedlemmer men har en periode kun haft børne-/ungemedlemmer. Det har 
vi ønsket at ændre på – men ikke haft råd til. Ud over at kunne få gang i familieaktiviteter og 
mere varieret program, har vi også brug for flere voksenmedlemmer for generering af flere 
frivillige i foreningen. Vi ønsker at have medlemmerne i samme forening og ikke lade 
voksne danne deres egen forening. Det gi’r en stærkere forening. 
Ok med at lave samme procentsats på forbrugsudgifter og godkendte driftsudgifter.  



• Ud fra de oplyste tal fra andre kommuner ser det rigtigt ud at lave loft for golf- og 
rideklubber.  

• Fint at holde fast i at kunne søge supplerende tilskud fra en restpulje. Det er vigtigt med 
denne mulighed for udvikling i foreningsarbejdet – f.eks. med kurser og udvikling af nye 
tiltag.  

 

Ovenstående hvad vi vurderer at kunne udtale os om.  

På dialogmøde kom nogle foreninger med input omkring udfordringer med de nye regler for visse 
foreninger. Vi ser der kan være steder, hvor der på en god måde bør tages hensyn til vores 
forskelligartethed. Disse udfordringer forventer vi, at foreningerne selv gør opmærksom på i egne 
høringssvar.  

Vi ser frem til at se det tilrettede forslag før sidste dialogmøde i august. 

 

Med venlig hilsen 

 

Margaretha Cedergren 

Formand Sæby Scenen 

2750 6169 



 
F O D B O L D 

 
Med venlig hilsen 

 
Anders Brandt Sørensen 
Formand 

_________________________ 

F.f.I Fodbold  
Fodboldvej 7 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: +45 2025 2943 

 
F.f.I Fodbold   -   Fodboldvej 7   -   9900 Frederikshavn   -   Telefon 98 42 91 27   -    

 
ffi@ffifodbold.dk   -   www.ffifodbold.dk 

Frederikshavn Kommune 
Rådhusallé 100 
9900 Frederikshavn 
 

Frederikshavn den 20-07-2018 

     
Høringssvar vedr. ny støtteordning. 

Ffi-fodbold mener overordnet set, at det er fint, at man finder en anden løsning end 25-års reglen, som har 
givet meget blæst. Vi anerkender, at der er behov for en løsning. Ffi-fodbold er en af de klubber, der lever 
op til de nuværende regler om andelen af unge under 25 kontra ældre medlemmer. Vi er klar over, at alt 
andet end lige, så vil vi blive ramt af de nye regler.  

Ffi-fodbold er grundlæggende positiv over for, at aktivitetstilskuddet bliver til at regne med og med et 
minimum på kr. 6,5 mio. 

Det er svært at gennemskue konsekvenserne af lokaletilskuddet, men det lyder fornuftigt at få ryddet op i 
det. Ffi sidder i eget klubhus med lån fra kommunen. Det er klart, at det vil betyde noget, hvis vi ikke 
længere får dækket udgifterne ved sådan et hus pga. ændrede lokaletilskudsregler. Derfor ville det være 
ønskværdigt, hvis vi kunne se nogle regnestykker på, hvad den nye ordning kommer til at betyde for netop 
vores klub, før vi kan tage sagligt stilling til, om den samlede ordning er god. Vi er klar over, at der er 
”gynger og karruseller” og alting ikke behøver at være som før. Hvis vi går ned i lokaletilskud, så vil det være 
fint, at aktivitetstilskuddet tilsvarende stiger for Ffi-fodbold. 

Ffi-fodbold ønsker at der er en bedre incitamentsmodel for energiforbedringer. Nu betaler kommunen for 
en stor del af vores forbrug. Hvis vi kunne få en model til, så energiforbedringer kan betale sig, så vil det 
nok være at foretrække. 
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Tilskud

Fra: Jacob Olivius <jo@joconsulting.dk>
Sendt: 20. juni 2018 08:50
Til: Tilskud
Cc: Jacob Olivius
Emne: Høringssvar + Tordenskioldgarden

Hej, 
 
Hermed en tilbagemelding fra Tordenskioldgarden på de foreslåede ændringer i tilskudsordningen. 
 
Vi er som udgangspunkt enige i, at den nuværende tilskudsordning skaber meget administrativt arbejde for de 
frivillige ledere. Vi er også enige i, at det er vanskeligt objektivt at dokumentere det nøjagtige antal timer, som det 
enkelte medlem er aktiv, enten i form af forberedelse eller udførelse af aktiviteten. 
Derfor hilses en mindre administrativt tilskudsordning velkommen. 
 
Det er umiddelbart vanskelig for at os at beregne den økonomiske konsekvens, men vi forventer et drastisk fald i det 
årlige tilskud, hvis den foreslåede tilskudsordning indføres. Dette skyldes flere årsager. 
 
Aktivitetstimer 
I og med at størstedelen af vores gardere er under 18 år, så har vi i dag mulighed for at gange deres timer med en 
faktor 2. Denne mulighed vil forsvinde med den foreslåede tilskudsordning. Dette sammenholdt med, at 
forberedelsestimer også forsvinder, da må vi konstatere, at antallet af timer, hvori vi aktiverer den enkelte gardere 
falder meget. 
 
Hvis vi benytter de indrapporterede timer for 2017, så vil medlemstilskuddet blive 11.650 kr. Dette tal vil blive 
korrigeret i nedadgående retning, da timerne indeholder forberedelsestid. 
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i aktivitetstilskud modtager 8.613 kr. Derfor 
antager vi, at selve tilskuddet til aktivitetstimer forbliver uændret. 
 
 
Kørselstilskud 
Det er positivt, at det fortsat er muligt at søge om transporttilskud til kørsel udenfor kommunegrænsen. Dette 
betyder dog for Tordenskioldgarden, at næsten al transport ikke længere er tilskudsberettiget. 
 
Størstedelen af den transport, som foregår i Tordenskioldgarden, foregår indenfor kommunegrænsen. Vi har for 
eksempel en aftale krydstogtskibene i Skagen, at vi spiller skibene ud af havnen 10-11 gange i løbet af sæsonen. 
Kørslen i til de arrangementer kan vi dag få tilskud til ved at udfylde en køreseddel per arrangement og per bil.  
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i transporttilskud modtager 16.650 kr. Det 
fremgår ikke af beløbet, hvordan fordelingen er mellem kørsel ud af kommunen og kørsel i kommunen. 
Baseret den kørsel vi har haft indenfor kommunen i 2017, forventer vi at transporttilskuddet vil falde med ca. 3.000 
kr. 
 
 
Lokaletilskud 
Dette tilskud er ikke relevant for Tordenskioldgarden, da vi har Kommandantboligen stillet til rådighed. Vi betaler 
leje af lokalet i forbindelses med vores øve-aftener i henhold gebyrmodellen, som tidligere har været til høring. 
 
 
Instruktørtilskud 
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Som vi læser høringsmaterialet, så forsvinder instruktørtilskuddet. Dette vil have ganske stor betydning for vores 
økonomi, da vi har en uddannet dirigent ansat. Dirigenten varetager solo-undervisning og samspil i orkestret, 
samtidig med dirigenten er musikalsk ansvarlig for musikvalg, repertoire og instruktører. 
 
Uden en lønnet dirigent er vi ikke i stand til at opretholde tilbuddet om solo-undervisning/samspil, og dermed vil 
grundlaget for hele Tordenskioldgarden langsomt forsvinde. 
 
Vi har netop modtaget opgørelse over tilskud for 2018 fra CKF, hvori vi i trænertilskud modtager 39.800 kr. Hvis der 
ikke via frivillighedspuljen kan søges om tilskud til trænerlønning, så vil vi i værste tilfælde miste hele tilskuddet. 
 
 
 
Samlet set må vi konstatere, at den foreslåede tilskudsordning vil have store konsekvenser for Tordenskioldgarden, 
hvis vi mister hele trænertilskuddet. Mistet trænertilskud + mistet kørselstilskud + højere lokaleleje i henhold til ny 
gebyr model, så vil Tordenskioldgarden stå til at skulle finansiere ca. 45.000 kr. selv fremover. Dette vil have store 
konsekvenser for Tordenskioldgarden, og den aktivitet vi fremover kan tilbyde de unge mennesker. Alternativet er 
øge kontingent og egenbetaling til diverse arrangementer, men det ser vi som svær øvelse, da vi på 
generalforsamlingen i marts 2018 vedtog at øge kontingentet med 150 kr. per år. 
 
Tordenskioldgarden opfatter sig selv som byens orkester – og det vil vi fortsat være, men med det nuværende 
forslag, så kan det betyde, at det i stedet for bliver starten til afslutningen på Tordenskioldgarden! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Olivius 
Formand, Tordenskioldgarden 
 
 



Kultur- og Fritidsudvalget

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Sæby, den 15. juni 2018

Høringssvar – Sæby Golfklub.

Sæby Golfklub har med interesse gennemgået det fremsendte høringsmateriale om en ny
tilskudsordning til foreninger i Frederikshavn kommune.

Her vil vi redegøre for klubbens store aktivitetsniveau og fremkomme med vores svar til forslaget.

Sæby Golfklub:

Klubben er beliggende på Vandløsvej 50, Sæby på lejede arealer, som ejes af Sæby Golf APS.

Vores lejekontrakt løber foreløbig til udgangen af 2024, men vi er p.t. i gang med en forhandling
om forlængelse af lejemålet. I 2017 betalte vi 538.000 kr. i leje.

Klubben har ansat en Pro (professionel træner) ligesom der er ansat 4 personer til pasning af
banen og 1 person i administrationen til varetagelse af den daglige drift. Cafeen i klubhuset er
forpagtet ud og der er 2 ansatte.

Medlemmer og aktivitet i klubben:

Sæby Golfklubs medlemstal i 2017 var i alt 775 betalende med følgende aldersfordeling:

Aldersfordeling Antal
Senior over 60 år 336
Voksne 25-60 år 206
Unge 0-24 år 233
I alt 775

Sæby Golfklubs medlemmer er meget aktive. I klubben findes der en del ”klubber i klubben” og
aktiviteterne i disse klubber er beskrevet her:



! Seniorgolf for medlemmer over 60 år – hver mandag næsten året rundt spiller klubbens
seniorherrer. Der deltager i gennemsnit 70 herrer hver uge. Damer over 60 år spiller om
tirsdagen og her deltager ca. 60 damer. Desuden spiller de også på andre tider i  løbet af
ugen og deltager i veteran-regions golf.

! Herredagen – hver torsdag  fra 1/4 - 1/10 spiller alle seniorherrer, der er tilmedlt
herredagen. Her deltager i gennemsnit 35 hver uge. Desuden spiller de også på andre tider
i løbet af ugen ligesom de deltager på klubbens regionshold og parmatchklub.

! Damedagen – hver onsdag fra 1/4 - 1/10 spiller alle seniordamer. Der deltager i
gennemsnit 30 damer hver uge. Derudover spiller de også på andre tidspunkter i løbet af
ugen og deltager på klubbens regionshold og parmatchklub.

! Kanin/begynderafdelingen – et af de vigtigste områder i klubben, da det er her nye
medlemmer kommer til og bliver en del af klubben gennem kaninmatchen, som spilles hver
tirsdag aften. Derudover er der træning af nye medlemmer på andre tidspunkter i løbet af
ugen.

! Elitegolf – klubben har en elitetrup som består af 22 spillere, hvor herrerne spiller i
Danmarksturneringens 2 div. Desuden har vi 4 dygtige damer, som spiller med i Lady Tour.
Mette Linkhusen blev sidste år danmarksmester i hulspil og er et godt emne for
landsholdtræneren. Mette er en rollemodel for unge spørtsudøvere og diabetikere i hele
regionen.

! Juniorgolf – klubben har en aktiv ungdomsafdeling med mange initiativer i løbet af året.
! Regionsgolf – klubben har i 2018 tilmeldt 5 hold i veteran og senior rækkerne.
! Åbne turneringer – i løbet af sæsonen afholdes der 7 turneringer enten lørdag eller søndag

for alle klubbens medlemmer. Her er deltagerantallet i gennemsnit 100.
! Frivillige – det er en absolut nødvendighed at klubben har ca. 80 frivillige, som ugentlig

passer alt fra affald til undervisning, vedligeholdelse, administration, træfældning, maling,
oprydning, banekontrol m.v.

Som ovenfor beskrevet er Sæby Golfklub en meget aktiv forening især for klubbens medlemmer
over 25 år som udgør 70%. Vi har medlemmer op til 86 år, som er fysisk aktive hver uge.

Banen

Golfsporten er afhængig af at have et større jordareal til rådighed ligesom det er nødvendigt at
have banepersonale ansat som forstår at pleje og vedligeholde anlægget. Derfor er der en stor
udgift til banedrift, lønninger, maskinpark og jordleje.

Økonomi

Sæby Golfklub har en rimelig fornuftig økonomi og af større årlige udgifter kan nævnes:



! Banedrift
! Lønninger
! Leje af arealer/klubhus

Klubbens medlemmer over 25 år betaler 5.700 kr. i kontingent om året.

Nuværende tilskud efter Frederikshavner ordningen

Sæby Golfklub modtog i 2017 følgende tilskud fra ordningen:

Lokaletilskud

Aktivitetstilskud

Trænertilskud

Golfklubben er og har været meget tilfredse med den nuværende tilskudsordning og den
administrative del af ordningen opfattes ikke som speciel vanskelig.

Høringssvar

Først og fremmest mener vi, at Frederikshavn Kommune forskelsbehandler foreningerne, når der i
høringsmaterialet fremhæves, at tilskud til golf- og rideklubber skal minimes ved at lægge et loft
på tilskuddets størrelse til disse klubber.

I ride- og golfklubber er driftsomkostningerne store, men det er aktivitetsniveauet også. Hvis
Frederikshavn kommune ville stille de samme faciliteter til rådighed for disse klubber, så vi bare
skulle leje os ind, ville aktivitetstilskuddet blive betydeligt mindre.

Beregningerne i høringsmaterialet, som viser at gennemsnittet for aktivitetstilskud til andre
nordjyske golfklubber er på 34.219 kr., mens gennemsnittet i Frederikshavn kommune er beregnet
til 295.686 kr.

Ved gennemgang af regnskabsoplysningerne for golfklubberne i nabokommunerne, kan vi
konstatere at tallene ikke er sammenlignelige, da både Brønderslev og Hjørring kommuner har
specielle aftaler med Brønderslev golfklub og Hjørring golfklub. Her tillader vi os at henvise til
regnskabstal oplyst i Frederikshavn golfklubs høringssvar.

Sæby golfklub anmoder derfor om at hele afsnittet på side 15 tages op til fornyet overvejelse.

I Hjørring og Brønderslev kommuner har man ikke benyttet sig af de omtalte paragraffer, da der
ikke har været behov for en nedsættelse af tilskuddet, da man i stedet har lejet arealerne til en
meget lav pris. Derfor mener vi ikke at tallene i analysen kan anvendes som et brugbart
beslutningsgrundlag for at der skal være loft på lokale- og aktivitetstilskud til Sæby golfklub.



Konsekvenser af ny tilskudsordning

En større nedsættelse af tilskud fra Frederikshavn kommune vil have stor betydning for Sæby
Golfklub. Det vil på kort sigt forringe klubbens økonomi og derfor vil klubben være tvunget til at
nedsætte aktiviteterne i forhold til den økonomiske ramme. Det vil også betyde en væsentlig
kontingentforhøjelse for klubbens medlemmer og det vil have en negativ effekt på medlemstallet
ligesom det vil have indflydelse på tiltrækningen af nye medlemmer, så visionen om at
foreningslivet i kommunen skal trives og udvikles, vil blive vanskelig for os.

Afsluttende bemærkninger

Andre sportsklubber i kommunen er så heldige, at de kan leje sig ind i haller, som er opført af
kommunen. De har så ingen udgifter til driften, da hallen kan udlejes til mange forskellige klubber.
Det kan man ikke med en golfklub, som selv står for leje og drift af golfbanen.

Sæby Golfklub bidrager med den nuværende tilskudsordning til den almene folkesundhed ved
aktivering af personer i alle aldre og specielt til personer over 60 år. Vi har faktisk medlemmer op
til 86 år som holder sig ugentlig aktive. Vi har et godt samarbejde med bl.a. Ældresagen og
Diabesforeningen, som gør at disse grupper af personer får motion og styrket deres sociale
samvær. Udover 18 huls banen har vi en par 3 bane, som vi stiller gratis til rådighed for
skoleklasser. Desuden har vi skabt et aktivitetsfremmende netværksforum for vores sponsorer
med det for øje, at hæve den indbyrdes samhandel/samarbejde, da de mødes hver måned i
golfklubbens lokaler.

Klubbens ansatte bidrager ligeledes til en pæn skatteindtægt for kommunen.

Med hensyn til de gæstespillere vi trækker til, er vi en turistdestination i sig selv. Der kommer
gæster fra vores nabolande og nationalt, da vi er en del af det samlede turisttilbud, som vores
kommune har. Sidste år havde vi  4.000 greenfee spillere på vores bane og de bidrager til øget
omsætning for øvrige forretninger, restauranter, overnatningssteder m.m. i Frederikshavn
Kommune.

Dansk Golf Union/Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse på, hvad betydning golfsporten
har. Undersøgelsen viser at en golfklub af vores størrelse udover en omsætning på knap 5 mill.
giver et afledt forbrug på udstyr, sko og tøj på 3 mill. i gennemsnit pr. klub. Det er dokumenteret
at golf afhjælper folkesundheden med færre sygedage, modvirker ensomhed og at der rent faktisk
lægges år til en golfspillers liv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sæby Golfklub
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Tilskud

Fra: Sæby Familie- og Firmaidræt  <kontakt@firmaidraet-saeby.dk>
Sendt: 20. juni 2018 12:00
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar  - Firmaidræt Sæby

Kære KL 

 

Medlemstilskud 
En forenkling af modellen vil være rigtig godt, men det kan være svært at tælle de faktiske timetal. 

En anden løsning kunne være, at man skal være medlem i x antal uger/måneder og betale kontingent for herefter at 

udløse et fast tilskudsbeløb. 

 

Supplenrede tilksud 
Forslag om puljer til supplenrende til kan vi på ingen måde tilslutte os. 

Det vil give en tung administrativ opgave oveni det vi har i dag.  

 

Hvis man fjerner muligheden for at ”belønne” trænere og instruktører vil det give større udfordringer i foreningerne. 

Samtidig vil en fjernelse af tilskud til leder og instruktøruddannelse gøre, at vores instruktører i foreningerne ikke får 

samme mulighed for at blive dygtigere. I den sidste ende kan det koste medlemmer og kvalificerede trænere. 

 

25-års reglen 
Firmaidræt Sæby er en forening med mange voksne medlemmer og det bliver vi straffet for. Det er efter vores 

mening ikke rimeligt.  

Vi har aktiviteter for både børn, voksne samt seniorer.  

Det er helt i orden, at vi ikke får decideret tilskud til voksne over 24 år, men det er efter vores mening meget forkert, 

at straffe de foreninger som rummer mange forskellige aktiviteter og medlemmer. Det vil i sidste ende være 

nødvendigt for foreningerne at splitte sig op i flere små foreninger, hvilket IKKE er i tråd med den udvikling vi gerne 

skal arbejde hen i mod.  

 

 

 

Vi håber i vil tage ovenstående til efterretning i jeres videre arbejde med med nye tilskudsordning.  

 

Øsnkes nogle svar yderligere beskrevet, er i meget velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Vallin 
formand 

Sæby Familie- og Firmaidræt  

Sæbygårdvej 32B – 9300 Sæby 

Tlf. 9846 4369  - mobil: 2078 4554 
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Tilskud

Fra: Tommy Thomsen <tt@tthomsen.dk>
Sendt: 20. juni 2018 11:51
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar fra Idrætssamvirket

Idrætssamvirket har med interesse deltaget i to høringsmøder og læst forslaget til ny 

tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.  

Vores input til høringen fremgår af nedenstående tekst.     

 

Vi støtter intentionerne om at gøre tilskudsordningen lettere at administrere for såvel 

foreningerne som forvaltningen.  
Medlemstilskud 

Ved at omlægge aktivitetstilskuddet til trindelt medlemstilskud vil der blive en forenkling af 

opgørelsen. Specielt hvis opgørelsen kan gøres ved at multiplicere med det betalende antal 

medlemmer med, hvor mange timers aktivitet det pågældende medlem har på 

aktivitetspladsen i kalenderåret.  

Hvis vi læser forslaget rigtigt, vil de uniformerede korps kunne opretholde samme 

aktivitetstid som nu, da alle deres aktiviteter ikke bliver berørt, hvor opgørelsesmodellen 

alene rammer idrætsforeningerne.   

Mange af foreningernes yngste medlemmer, har i dag under 50 timer aktivitet, hvorfor vi 

foreslår, at der bliver lavet et trin mere med start ved 25 timer. Og for at tilgodese de 

udøvere der træner mellem 8-10 timer ugentligt i 45 uger, vil vi foreslå at der indføres et 

højere tilskud, med indførelse af et nyt højere trin.  

For at undgå spekulation bør der indføres et loft på, at medlemstilskuddet ikke kan 

overstige 25 % af det indbetalte kontingent. Det bør samtidig præciseres, hvad 

kontingentet må indeholde.  

Definitionen af hvor mange der samtidig skal dyrke den foreningsdrevne aktivitet bør 

fremgå. I den nuværende ordning skal aktiviteten omfatte mindst fem medlemmer.   

Vi forudsætter, at det samme medlem til den primære aktivitet godt kan deltage på flere 

hold og alle timer tæller uanset om holdene træner over flere mindre sæsoner i løbet af 

året.   

Handicappede bør som nu vægtes højere.  

 IS har således en positiv holdning til KFUs forslag om at forsimple og skabe en mere 
gennemsigtig udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud.   
25 års reglen.  

Vi ønsker principielt, at det kommunale tilskud skal tilfalde unge under 25 år.   

Ved at fjerne 25-års- reglen helt vil det bevirke, at foreninger hvor stort set alle deres 

medlemmer er over 25 år vil kunne opnå maksimalt tilskud til deres egne eller lejede 

klubhuse / væresteder, hvilket vi ikke kan anbefale.   

Provenuet herfra ønskes anvendt på kursus og transport – herom senere. 
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Lokaletilskud 
Set i lyset af, at vi ønsker at forfølge tanken om at få flere aktiviteter på færre matrikler 

som beskrevet i ”Fra mursten til mennesker”, kan vi godt se formålet med at nøjes med at 

give det lovbestemte 65 % tilskud til drift af klubhusene. 

For at kompensere for det mindre tilskud og for at animere til at få andre foreninger til at 

benytte den ledige lokalekapacitet, vil vi foreslå at man finder et bedre incitament for at 

leje egne lokaler ud til andre foreninger eller private. 

Der skal udarbejdes en vejledning i hvad der er tilskudsberettiget vedligeholdelse og hvad 

der er anlæg. 

I dag kan der maksimalt modtages kr. 50.000,- i tilskud til vedligeholdelse, uanset lokalet / 

husets størrelse. Vi vil foreslå, at den nye ordning bliver mere retfærdig ved at ændre dette 

tilskud til et max. antal kroner pr. kvadrat meter. 

IS kan således ikke anbefale at KFU lemper alle reglerne for lokaletilskud som nævnt i 
modellen.     
Puljer 

Tilskuddene bør baseres på faste kriterier / klare retningslinjer så klubberne kan disponere 

efter, hvad de kan forvente at få i tilskud. 
 

De klubber der prioriterer talentudviklingen og elitetære ungdomsarbejde er afhængig af 

trænere / ledere på et højt fagligt niveau. Mange af disse resursepersoner bor sjældent i 

lokalområdet og er omkostningstunge at benytte. Vi anser disse klubber som vigtige 

spillere i fødekæden til Talentsportsklasserne og Sportscollege. Det er ligeledes deres 

resultater som fremhæves i bl.a. ”Godt gået ”priserne, så hvis vi fortsat skal have dygtige 

sportsudøvere der kan markere sig i landsdækkende konkurrencer, bør vi målrette nogle af 

tilskuddene til dette talentarbejde.  

Vi bor i en langstrakt vandkantskommune, hvor der er langt mellem byerne. I stedet for 

Kommunegrænsen som afgrænsning i udregning af transporttilskud, vil man bedre kunne 

ligestille - uanset geografisk placering - hvis der blev indført en grænse på f.eks. 2 x 25 

kilometer fra klubbens hjemstedsadresse. 

Tilskud til mundering af ulønnede trænere / ledere til ungdomshold med dækning af 80 % 

af max. kr. 3.000,- . Det er klubbernes mulighed for med små midler at påskønne en ofte 

stor frivillig indsats.  

 

For at holde på stadig flere kvalitetsbevidste børn - og deres forældre - vil vi anbefaler 80 % 

tilskuddet til kursusudgifter beholdes så klubberne altid har mulighed for at give deres 

trænere, officials, ledere og dommere kompetence løft. Maksimumtilskuddet kan sænkes 

til kr. 5.000,- incl. transport og ophold. 

 

For at bevar overskueligheden kunne den påtænkte Visionspulje muligvis implementeres i 

de nuværende udviklings- og anlægspuljer. 
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IS ønsker ikke at alle de supplerende tilskud omlægges til puljer. Dog ser vi gerne at de 
eksisterende tilskudsformer bliver justeret og målrettet reel aktivitetsfremmende 
aktiviteter.   
Golf- og rideklubber. 
Bør være opmærksomme på at disse klubber ejer eller lejer større anlæg og arealer som 

der er faste udgifter på.  

For at få alle indirekte / skjulte tilskud med, kunne der skeles til samme kriterier eller dele 

deraf som der tænkes anvendt ved tildeling af tilskud til haller i den nye 

harmoniseringsmodel. 

Staldene kunne undtages for tilskud, da de ikke indgår som en del af aktiviteten på banen. 

For at tilgodese de ”flerstrengede” foreninger bør det være muligt at opgøre hver afdeling 

som en selvstændig forening. 

Vi glæder os til at følge det videre arbejde med implementeringen af den nye 

tilskudsordning og stiller os til rådighed med uddybende oplysninger. 

Med sportslig hilsen 

Hans Jørn Rømer og Tommy Thomsen  

www.idraets-samvirket.dk  

 



 

           Den 20/6-2018 

FUF høringssvar til  
HØRINGSMATERIALE vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende 
foreninger i Frederikshavn Kommune 

FUF ser positivt på at der sker en drøftelse af tilskudsordningen, samtidig vil vi dog anføre, at 
hvis der i de senere år havde været ført det fornødne forvaltningsmæssige tilsyn med 
tilskudsordningens fortolkning og hensigten bag tilskudsområderne, ville mange ting have set 
anderledes ud og fordelingen i nuværende støtteordning kunne have været væsentligt 
forskelligt fra de tal, der anføres i det fremsendte høringsmateriale.  

Når det er sagt, må en præcisering i teksten være påkrævet og også gerne en forenkling af 
ansøgningsprocedurerne. Det er samtidig væsentligt, at den IT, som skal understøtte ordningen, 
indikerer om et ansøgningsbeløb overstiger eller falder udenfor det berettigede ansøgte tilskud. 

Nuværende støtteordning bygger på nogle for FUF meget væsentlige principper: 

! Støtte fra offentlige midler bør tilfalde aktiviteter for børn og unge under 25 år 

! Højt aktivitetsniveau honoreres, og der gives samme muligheder for alle foreningstyper 

! Mulighed for uddannelse af frivillige ledere, så viden, kompetencer og kvalitet styrkes 

! Anerkendelse og påskønnelse af den frivillige indsats blandt foreningernes ledere  

! Mulighed for oplevelser og inspiration i mødet med foreningsaktive udenfor kommunen 

! Tilbyde stor bredde i paletten af alsidige og mangfoldige fritidstilbud for børn og unge 

! Støtte til gode tidssvarende, multifunktionelle og indbydende fritidsfaciliteter 

 
Ud fra disse principper ser FUF positivt på en forenklet model for opgørelse af foreningens 
aktivitetstimetal, hvorfor forslaget som er fremlagt, med en vis bearbejdning, kan være en mulig 
fordelingsnøgle. FUF foreslår dog, at tilskud til de 0-18 årige medlemmer tæller mindst dobbelt, 
og at der evt. indføres en beregningsfaktor, som kan præmiere visse tematiserede aktiviteter.  

Det er positivt, at medlemstilskuddet hæves, men i mange oplandsbyer, kan selv et højt 
medlemstilskud ikke opveje et højt lokaletilskud, da der ofte ikke findes flere børn og unge at 
tiltrække. En aktiv og indholdsrig fritid med ordentlige faciliteter, bør også være en mulighed 
udenfor de større bysamfund. Prisen herfor er lille, men af meget stor betydning for den enkelte 
forenings overlevelsesmulighed. Derfor skal et lokaletilskud på mindst 75% fastholdes fremover. 

Det er vigtigt, at der gives tid for tilpasning i foreningslivet til en ny støtteordning, ligesom det 
skal sikres, at ingen forening kommer i økonomisk klemme ved kommende ændringer i tilskud. 

FUF finder det vigtigt, at politiske ønsker om reduktioner på visse områder af udbetalte tilskud, 
ikke medfører generelle forringelser for alle foreninger, deres aktiviteter og deres væresteder. 



 

Hvad er foreningernes holdning til KFU’s forslag om at forsimple og skabe en mere gennemsigtig 
udregning og forståelse af et nyt medlemstilskud? 

Dette mener FUF ikke er tilfældet med den fremlagte model, som stadig bygger på en 
aktivitetstimeopgørelse, endda helt ned på det enkelte medlem. Så er nuværende løsning måske 
alligevel den mest optimale beregningsmodel, blot med tydeligere definerede retningslinjer. 

Det fremlagte forslag bør genberegnes, idet timetallet ligger alt for højt for at udløse et reelt 
medlemstilskud, medmindre der indføres en beregningsfaktor. Endvidere bør det overvejes om 
medlemstilskud skal være individuelt, som foreslået, eller kollektivt ud fra f.eks. en procentdel af 
foreningens aktivitetstilbud. For forenklet administration er sidstnævnte mest hensigtsmæssig. 

FUF ser meget positivt på, at medlemstilskuds-puljen øges, og at der afsættes en fastlagt andel 
af rammen hertil. FUF finder, at en model med 3-5 tilskudsgrupper kan være en mulighed for 
administrativ forenkling, kriterierne bør dog behandles grundigere ved en fælles dialog. FUF er 
af den holdning, at planlagt foreningsarrangeret socialt samvær er en vigtig del af den almene 
folkeoplysende aktivitet, hvorfor dette også bør være tilskudsberettiget efter fastsatte kriterier.  

FUF foreslår, at der i tillæg kan gives et fast grundtilskud til foreninger med aktiviteter for børn 
og unge. Dette vil kunne give mulighed for en større alsidighed i fritidstilbud for børn og unge. 
FUF går meget gerne i tættere dialog med KFU om en grundigere og bedre gennemregnet 
tilskudsmodel for aktivitets/medlems-støtte til børn og unges fritidsaktiviteter. 

KFU vil gerne høre hvad foreningernes holdning er til, at kommunen ønsker at lempe reglerne for 
lokaletilskud med den nævnte model? 

FUF mener, at det er endog meget væsentligt for et mangfoldigt og rigt foreningsliv med mange 
forskellige fritidsaktiviteter og for fritidstilbud fra foreninger i oplandet, at tilskudsprocenten til 
lokaler fastholdes på mindst 75%. Til gengæld kan man nedsætte tilskud til energi til 50% for 
derved, at tilskynde til energibesparende tiltag samt en bedre udnyttelse af lokalerne.  

Et godt lokaletilskud er forudsætningen for forskelligartede aktiviteter selv i mindre byområder. 
Gode, attraktive og tidssvarende lokaler er selve grundlaget for et mangfoldigt foreningstilbud 
spredt i hele kommunen. Uden ordentlige faciliteter kan man ikke tiltrække medlemmer, og så 
er selv et højt medlemstilskud ligegyldigt. Mange større idrætsfaciliteter støttes direkte eller 
indirekte med faste tilskud fra KFU, den støtte der ydes til de øvrige foreningstypers lokale-
omkostninger er minimal, nu efter vedtagelse af en nye halgebyrordning for idrætsaktiviteter i 
selvejende haller. Det er vigtigt, at der også er lokaler for spejdere og andet idebetonet arbejde.   

FUF kan kun støtte en ophævelse af begrænsningerne i 25 års reglen, såfremt der indføres en 
passus om, at der kun ydes tilskud til lokaler til brug for tilskudsberettigede medlemmer under 
folkeoplysningsloven (dvs. de op til 25-årige). På denne måde undgås, at omkostningerne til 
voksenaktiviteters lokaleudgifter udhuler tilskudsordningen. FUF står fast på, at tilskud fra 
tilskudsordningen primært skal tilgå aktiviteter og tiltag for børn og unge under 25 år. Derfor må 
lokaletilskud for voksnes adgang til fritidsfaciliteter IKKE belaste foreningernes tilskud til deres 
aktiviteter for børn og unge. FUF stiller sig til rådighed for en videre dialog på lokale-området. 



 

KFU ønsker at høre foreningernes holdning til, at de supplerende tilskud omlægges til puljer, 
der kan målrettes og tilfalde reel aktivitetsfremmende aktivitet? 

FUF er imod puljer fremfor fastsatte tilskudsprocenter og er ikke enig i det fremsatte postulat. 
Puljer giver meget mere administrativt ansøgningsarbejde, at skrive og formulere ansøgninger er 
i forvejen en pestilens i det frivillige foreningsarbejde, hvor de frivilliges hovedfokus oftest er på 
aktiviteterne. Ingen forening kan lægge budget ud fra et puljeprincip, hvor gevinstchancerne er 
ukendte. FUF foreslår derfor følgende veldefinerede supplerende tilskud, for at kunne leve op til 
ovennævnte værdier og idealer for støtte til de frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter. 

1. Tilskud til uddannelse af frivillige, ulønnede ledere, trænere, instruktører og dommere 
for foreningens tilskudsberettigede medlemmer (under 25 årige) med 80% op til max. 
tilskud på kr. 8.000,- pr. person pr. år, herunder transport og ophold. 

2. Anerkendelse af de tilskudsberettigede (under 25 årige) medlemmers frivillige lederes 
indsats ved en såkaldt ledergave i form af gavekort, munderingsudstyr eller lign. på 80%, 
dog max. tilskud på kr. 3.000,- pr. person pr. år. Ledergaven påskønner den frivillige 
indsats og giver mulighed for ens beklædning som en positiv profilering af foreningen. 

3. Tilskud ydes til foreningsetableret transport af tilskudsberettigede (under 25 årige) 
medlemmer på 30% af dokumenterede udgifter til enten offentlig transport, omkostning 
ved busleje eller statens km. takst ved fælles forenings transport i køretøjer med min. 8 
siddepladser excl. fører. Tilskud kan kun søges ved transport udenfor kommunen i DK. 

4. Resterende beløb i Folkeoplysningsudvalgets ramme kan herefter fordeles i den 
foreslåede visionspulje, som kan fordeles efter forskellige kriterier. Her bidrager FUF 
gerne med forslag til temaer og støtteområder såsom f.eks. specielt materiel, nye 
initiativer, forskellige former for honorering af særlige indsatsområder såsom socialt 
udsatte, integration, handicappede, særlige boligområder, familieaktiviteter etc. 
Temaerne kan skifte fra år til år ud fra et politisk bestemt indsatsområde. 

Naturligvis skal der her, ligesom andre steder i tilskudsordningen, indføres lofter for udbetaling 
af tilskud til den enkelte forening. FUF ser også gerne forslag om andre, nye tilskudsmuligheder. 

Sluttelig vil FUF henstille til, at gebyrer for brug af skoler og haller genovervejes og meget gerne 
reduceres i forhold til det foreslåede niveau. Differentiering i tid og pris kunne evt. sammen med 
andre tiltag overvejes. Det er vigtigt, at foreningslivet til stadighed udvikles og ikke afvikles. 

FUF ser frem til en positiv fortsat dialog om den fremtidige støtteordning for foreningslivet i 
Frederikshavn kommune. FUF ser meget gerne et fornødent tilsyn, en bedre vejledning samt en 
forenkling og præcisering af tilskudsudbetalingen, så tilskud kun udbetales efter de intentioner 
en kommende støtteordning vil bygge på. Digitale indberetningsformer bør understøtte dette. 

Tak for et godt tilrettelagt forløb trods tidspres, med rig mulighed for god meningsudveksling og 
debat, selvom FUF langtfra bifalder alle fremsatte manipulerende postulater i høringsmaterialet.  

På vegne af FUF’s styrelse Birgitte Mathiassen, næstformand og Henrik Carlsen, formand. 



Hørings svar fra Sæbygaard gruppen, Det Danske Spejdersport. 

 

Aktivitetstilskud – sammenligningsresultat. 

I aktivitetstilskud – sammenligningsresultat mener vi ikke at medlemstallene kan bruges. 

Når man går ind på medlemstal.dk, sætter filtrene til: Frederikshavn kommune, alder 0-24 år. Virker tallene 
ikke retvisende. 

 Følgende bør nok ikke indgå i tallene: Hirtshals skytteforening, Hørby efterskole, Læsø skyttekreds, Løkken 
og omegns skytteforening, Roslev skytteforening og Rostrup skyttelaug. 

Derudover kan vi ikke se en eneste spejdergruppe på listen. 

 

Det er ligeledes vigtigt at se virkeligheden bag tallene og hvordan det går foreningerne i de forskellige 
kommuner. Se evt. link  

https://nordjyske.dk/nyheder/flere-foreninger-foran-lukning-og-konkurs/74ac1746-773f-47f8-9dc8-
cde5a7a2437f 

 

Høje tilskud – Lav tilfredshed. 

I disse undersøgelser tror vi desværre på effekten af, at foreningerne er vant til disse tilskud.  

Det er mindst lige så vigtigt at se hvor stor en påvirkning ændringerne gør ude i foreningerne og derfor 
undersøge hvilken udviklingen der sker efter et stykke tid. 

Tanken om fjernelse af tilskud til lønnet ”frivilligt arbejde” og at foreningslivet skal køre på ulønnet frivillige 
ildsjæle, kan vi godt følge. 

Tilskud til ulønnet arbejde ønsker vi at bevare, da vi bruger det til at lederne kan få det udstyr de skal 
bruge. Der er flere muligheder for at lave dette tilskud om. 

Forslag kunne være: 

Start pakke til nye ledere/instruktører. 

Nedsætte tilskuddet. 

Sammensætte tilskuddet så det hænger sammen med medlemstallet. X antal medlemmer = X antal kr. til 
leder tilskud.  

 

Transporttilskuddet ønsker vi ligeledes bevaret. Vi ønsker at give spejderne mulighed for at få oplevelser 
udover deres lokalområde.  

 

 



Nyt medlemstilskud. 

 

Der skrives:” Administrationen af kommunens aktivitetstilskud er meget omfangsrig. Foreningerne 
pålægges en ekstra opgave med at udregne aktivitetstid.” 

Med det nye tilskud skal foreningerne stadig udregne aktivitetstid og som en ekstra ting oplyse hvor mange 
der har betalt kontingent. Dette hænger ikke sammen med at det skulle gøres nemmere for foreningerne. 

 

Lokaletilskud 

Dette punkt er svært at forholde sig til, da det ikke er beskrevet hvilke ting der er tilskuds berettiget.  

Vi mener det er vigtigt, at i det nye regelsæt tages der højde for at er det billigere at udskifte en ting end at 
reparere, er dette også tilskuds berettiget. 

Eksempel: vi havde en varmepumpe der var defekt. at købe en ny var 200kr billigere end at få den gamle op 
at køre. 

 

Puljerne. 

Vi mener at det er godt at der forsat prioriteres på disse områder.  

Der er dog stor usikkerhed for hvordan praksis bliver for disse puljer.  

Hvor ofre kan de søges? 

Hvor hurtigt får man svar? 

Hvornår udbetales tilskuddet? 

Disse ting har stor betydning for foreningernes valg og pengepung. 

 

Ny tilskudsordning. 

Vores holdning til den nye tilskudsordning er at den bør være en forsøgsordning. 

Forstået på den måde at det vil være nemmere at rette til med en forsøgsordning end med et færdigt 
vedtaget forslag.  

Vi mener at det er uoverskueligt hvor mange nye foreninger der vil komme, når 25 års reglen bortskaffes.  

 

På vejene af Sæbygaard gruppen, Det Danske Spejderkorps 

Flemming Berg Christensen 

Gruppeleder 

 



På vegne af Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening sender jeg hermed vores kommentarer til 

høringsmaterialet: 

 

Helt grundlæggende synes vi at ændringen i flere tilfælde peger i en forkert retning, dog med  

enkelte positive ting: 

 

- Vi har i SEIF været nogle af de varmeste fortalere for at afskaffe den del af 25 års reglen, som 

fratrækker tilskud til de unge – hvis samme forening har mange medlemmer over 25 år. Afskaffelsen 

af dette kan vi kun bifalde. 

- Aktivitetstilskuddet flyttes op i toppen af tilskudspyramiden, hvilket belønner de foreninger der sørger 

for aktiviteter for de unge. 

- Lokaletilskudsprocenten nedsættes til 65% hvilket animerer foreningerne til at flytte sammen på 

færre matrikler, hvilket igen giver flere penge til mennesker. 

 

De negative effekter overskygger desværre de positive intentioner: 

 

• Her bliver givet kr. 1,3 mio. mere til mursten – og dermed 1,3 mio. mindre til mennesker, hvilket slet 

ikke animerer foreningerne til at rykke sammen. Og disse tal er vel udelukkende ud fra de 

nuværende foreninger – mon ikke der er flere, der kommer til at søge, hvilket vil give endnu mindre 

til mennesker, når der nu fremover gives lokaletilskud til medlemmer over 25 år. 

 

• Aktivitetstilskuddet gives udelukkende til den folkeoplysende aktivitet, hvor en stor del af det, at være 

i en forening også er det, der sker rundt om den egentlige aktivitet, altså stævner, turneringer, 

omklædning – og er taktikmødet ikke en form for teoretisk træning?  Samtidigt bliver det svært at 

sidestille idrættens aktiviteter og de uniformerede korps aktiviteter. 

 

• Aktivitetstilskuddet omlægges til et medlemstilskud for at spare administration – selv om den 

foreslåede ordning giver minimum den samme administration for foreningerne. Samtidigt vil det 

foreslåede ikke give medlemstilskud til børn/unge, der udelukkende dyrker idræt under 50 timer om 

året – eksempelvis små poder der udelukkende ”træner” 1 time om ugen, 40 uger om året. 

 

• Tilskuddet til lønnede trænere afskaffes, og dermed fjernes en stor del af talentudviklingen for 

idrætsklubberne i kommunen, hvilket ikke passer så godt ind i strategien med at man lige har startet 

”talentsportsklasserne”. For talentudviklingen er dette ødelæggende, og for visse sportsgrene direkte 

farligt. 

 

• Supplerende tilskud omdannes til puljer, der skal søges hos FOU – som har frihed til at forvalte 

puljerne. Dette lyder som et administrativt bøvl for foreningerne, samtidigt bliver det rigtigt svært for 

foreningerne at budgettere, når der nu er 4 forskellige puljer vi skal søge om, og håbe på at der 

kommer penge fra. 

 

Alt i alt en dårligere og mere uoverskuelig ordning end den eksisterende. Det skal dog ikke være brok det 

hele, så vi har også et forslag, som ikke giver så stor en omvæltning i reglerne: 

 

• Behold den nuværende ordning – med justeringer. 

 

• 25 års reglen, gældende for lokaletilskud, træner –og instruktørtilskud og transporttilskud, ændres fra 

det negative (%-vis fradrag) til det mere positive tilskud – ”Tilskud beregnes ud fra procentandelen af 

medlemmer under 25 år.  
• Tilskud til flerstrengede foreninger gives, som om de enkelte afdelinger var en separat forening. Dvs. 

i foreninger med flere aktiviteter beregnes tilskuddet ved hjælp af den søgende afdelings 

medlemmer under 25 år. 

 



• Aktivitetstilskud udbetales med samme procentsats til alle kontingentbetalende medlemmer under 25 

år.  
• For at finansiere ændringen (fjernelse af %-vis fradrag) og ikke udhule aktivitetstilskuddet yderligere, 

foreslår vi at lokaletilskuddet nedsættes til 65%, hvilket også vil understøtte visionen om ”fra mursten 

til mennesker”. Dette kan evt. gøres gradvist. 

 

• Lokaleindtægter indgår i dag udelukkende med 60% i beregningsgrundlaget, hvilket kan animere 

foreninger til at have flere bygninger end der reelt er behov for (til folkeoplysende formål), denne sats 

bør sættes op. Se regneeksempel: 

 

Forening X har en bygning med udgifter på kr. 100.000,- pr. år. (forbrug holdes uden for eksemplet). 

De udlejer bygningen til Y (en anden forening, lokal erhvervsdrivende, eller private overnatninger) for kr. 

50.000,- pr. år. 

 

Forening X får i dette tilfælde 75% i tilskud af 100.000,- minus 50.000,-*60% =  kr.  52.500,- 

Derudover har foreningen jo haft lejeindtægten på    kr.  50.000,- 

I alt      kr. 102.500,- 

 

Udgifter i alt      kr. 100.000,- 

 

Det vil sige, at forening X, udover gratis husleje – også har et overskud på bygningen, dette kan vel ikke 

være formålet med folkeoplysningsmidlerne. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carsten Jensen 

Formand 

 

 

 



 

Kultur og Fritid 

9900 Frederikshavn kommune  Frederikshavn d. 19. juni 2018 

 

Høringssvar vedr. forslag til ny Tilskudsordning i Frederikshavn kommune. 

FG90 (Frederikshavn Gymnastikforening af 1990) mener som udgangspunkt ikke 
at der er noget i vejen med vores tilskudsordning - men stor kreativitet -
manglende respekt, forståelse/indsigt til givne rammer og hertil MANGLENDE 
TILSYN er årsagen til at det hele er stukket af. 

Dog - en god omgang hovedrengøring skader aldrig. 

1 - Tilskud til Lønninger SKAL helt VÆK - når der fattes penge så må det være 
frivilligheden der prioriteres - så flytter vi de penge over i "Puljerne". 

2 - Aktivitetstilskud/Medlemstilskud: Vi er ikke udfordret med hensyn til 
indberetning af aktivitetstimer - det har vi fuldstændig styr på - men her er det 
vigtigt at TILSYNET fungerer - og det er fuldstændig ligegyldigt hvilken ordning 
der bliver gældende, så SKAL TILSYNET FUNGERE - således at pengene kommer 
de rigtige steder hen. 

Vi bibeholder gerne den gamle tilskudsordning, hvor vi har fast grund under 
fødderne og kender beløbsrammerne omkring de enkelte tilskud, således at vi kan 
fastsætte et budget. 
 
Plusser ved vores nuværende ordning, som bør implementeres i ny ordning. 
1/ Faste rammer omkring det enkelte tilskud. 
2/ Prioritering af Børn og Unge frem for voksne (evt. som nu: u/18x2 - u/25x1 
over 25 = ingenting) 

At skulle pege på en ny løsning, som værende en bedre løsning for alle de 
forskellige typer af foreninger, er totalt uoverskueligt og umulig at gennemskue 
herfra. 
Dog - skulle vi pege på en retning, der vil gøre tilsynet mere enkelt - så bliver det 
Fast medlemstilskud. 

Bemærk: Den fordelingsnøgle I har opsat dur slet ikke - her glemmer I helt 
breddeidrætten. 

 



 

Forslag: 

Fast medlemstilskud - u/25 = 350,- kr. pr. betalende medlem 
 - over 25 = ingenting  

I halen af det skal der jo selvfølgelig tages hensyn til den slags forening der kun 
dyrker deres aktivitet ganske få gange om året/md - her kunne man så tildele i 
henhold til timer. 
Altså lave en inddeling af hvilken slags forening du er. 
Idrætsforeninger / mange aktivitetstimer = fast medlemstilskud 
Spejderne / en hel del aktivitetstimer = fast medlemstilskud 
Overblikket hvor mange typer foreninger vi har - det er jer (Kultur & Fritid) der 
har det overblik og kan lave en inddeling, som vil give en fair fordeling af vores få 
penge ( Resten af de 6,5 mill. overføres til de andre tilskud/puljer). 

3- Med hensyn til "Puljer" - så dur denne arbejdsgang slet ikke for os. - Vi har 
brug for fast grund under fødderne, så vi kan lave vores budget. Det tror vi ALLE 
har brug for. - En fast % del med et udgiftsloft/ramme - det har også en styrende 
effekt. 

4- Vores træner/instruktørtilskud, transport og kursustilskud er et bærende 
citament, for at vi kan uddanne vores instruktører - uddannelse og kurser er den 
kvalitet vores instruktører skal have for at undervise vores Børn & Unge - og det 
er den belønning vi kan tilbyde vores trænere/instruktører for alt deres frivillige 
arbejde. 

5- Så længe at der ikke er politisk opbakning til, at tilføre flere penge til vores 
område - så har vi IKKE råd til "Visionspuljen" - det må da være 1. prioritet at 
holde liv i vores foreninger - så dette ikke bliver til AFVIKLING. 

6- Med hensyn til udmåling af Fællestræninger - Træningssamlinger - Kurser - 
Konkurrencer og Landsstævner, så er vi vedr. vores aktivitet , aktive fra morgen 
til aften, så et max. timetal pr. døgn kunne bruges (f.eks. 8 timer/pr. deltager). 

7- Ang. 25 års reglen: 
Hvis den kan laves som en nulløsning på lokaleområdet - så OK - men hvis det 
bliver udmøntet i lokalegebyrsstigning, således at det bliver Børn & Unge, der 
skal betale regningen - så er vi IKKE enige , så må det vente til der bliver råd. 



 

Det er svært at gennemskue de 2 høringer, hvor 25 års reglen er begge steder 
???? 
Vi kan heller ikke gennemskue hvilken konsekvens det har for vores lille frivillige 
forening. Det ville være rart med nogle konsekvensberegninger at forholde sig til. 
Overordnet er vores holdning at Børn & Unge og breddeidrætten skal prioriteres 
først. 

8- Generelt vedr. arbejdsgang - vi havde nok brugt et år på dialog med vores 
foreninger, for på den måde at blive klædt på til at lave et oplæg - det ville efter 
vores mening have sparet os alle mange ressourcer - SÅ fremadrettet vil vi gerne 
have dialog FØRST - inden vi får noget trukket ned over hovedet. 

 

Sportslig hilsen 

p.v.a. 

FG90 bestyrelse 

Hanne Enevoldsen - 28155133 - hhe@mail.dk 

Fregatvej 189 

9900 Frederikshavn 
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Høringssvar til høringsmateriale vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger i 
Frederikshavn Kommune 

Fra Metodistkirkens Spejdere i Strandby (MS) vil vi først gerne takke for den åbenhed og dialog der har 

været omkring den nye tilskudsordning. Ud over at det giver foreningerne en chance for at få indflydelse på 

den nye ordning, har det været en god mulighed for at få engageret særligt de unge medlemmer i den 

demokratiske proces omkring nogle forhold, der vil få direkte indflydelse på det frivillige arbejde som de er 

en del af. 

 

Aktivitetstilskud 

Vi er i MS positive overfor en omlægning fra det nuværende aktivitetstilskud til et medlemstilskud, såfremt 

det medfører mindre administration og nemmere indrapportering. Det fremlagte forslag kræver dog stadig 

at vi registrerer og kan redegøre for individuelle medlemmers aktiviteter time for time for hele året, hvilket 

ikke umiddelbart kan siges at være væsentligt nemmere end den nuværende ordning. 

I forhold til spejderarbejde er det vigtigt at ture og lejre fortsat kan indregnes fuldt i optællingen af 

aktivitetstimer. Ud over de enkelte programsatte aktiviteter er der løbende aktiviteter og konkurrencer 

som strækker sig over hele lejren, og dermed kan man ikke skelne mellem aktiviteter og fritid. Endeligt er 

samarbejdet og samværet i spejderpatruljerne i høj grad en del af lejr aktiviteten. 

Hos MS gør vi meget ud af at arbejde efter princippet unge leder unge. Som en del af patruljesystemet får 

de unge derfor allerede fra 13-14 års alderen ansvar for at planlægge og afholde ugentlige møder og 

aktiviteter for 5-8 yngre spejdere. Tiden der bliver brugt til planlægning og forberedelse af dette er derfor i 

høj grad en del af det at være spejder, og dermed bør det også kunne medregnes som tilskudsgivende 

aktivitet. 

Det er vores indtryk at timesatserne i høringsmaterialet generelt bør reguleres således at der skal færre 

timer til for at ramme højere tilskudstrin. På dialogmødet blev det fremlagt at rammen på 6,5 mio. for 

medlemstilskuddet var beregnet efter at samtlige børn i samtlige foreninger ville ramme det højeste 

medlemstilskud. Dette er naturligvis ikke realistisk, og modellen bør derfor genberegnes med hensyntagen 

til de indberettede timer i det nuværende aktivitetstilskud.  

Endeligt bør det i den nye ordning præciseres hvordan overskydende/ubrugte midler inden for den angivne 

ramme anvendes, for at sikre at hele det afsatte beløb går til aktiviteter. 

 

Lokaletilskud 

Metodistkirkens Spejdere i Strandby 



MS er generelt positiv overfor at lempe den nuværende 25-års regel i forhold til lokaletilskud, så 

foreningerne ikke længere straffes for at have voksne medlemmer, og indirekte tvinges til at tilpasse 

foreningens administrative opbygning for at undgå at blive straffet. 

Det er dog vigtigt at sikre at lokaletilskud fortsat målrettes aktiviteter for børn og unge, så puljen ikke 

udhules af aktiviteter målrettet voksne. 

Vi mener at lokaletilskuddet fortsat bør holdes på 75% for at sikre at foreninger, hvis aktiviteter ikke kan 

afholdes i kommunale lokaler, ikke stilles væsentligt ringere end foreninger hvis lokaler og arealer støttes 

direkte eller indirekte fra andre kommunale budgetter. Det er vigtigt at sikre attraktive og tidssvarende 

lokaler og arealer for at kunne tiltrække børn og unge. Det vil være mere nærliggende at sænke tilskud til 

forbrugsudgifter for at tilskynde energiforbedringer m.v. 

   

Supplerende tilskud / puljer 

MS er generelt imod omlægningen af de supplerende tilskud til puljer, og mener at præmissen med at 

omlægningen skulle sikre en aktivitetsfremmende effekt er forkert. Det vil betyde en større økonomisk 

usikkerhed når disse tilskud ikke kan budgetteres. Derudover vil det give en væsentlig administrativ byrde 

på et område som i forvejen er svært at dække med frivillige kræfter. 

Tilskud til uddannelse er helt centralt for frivilligt arbejde, og nødvendigt for at få den rette kvalitet i 

arbejdet. Som nævn tidligere gør vi i spejderarbejdet meget ud af at give de unge ansvar fra en tidlig alder, 

og den rette uddannelse er en forudsætning for at de unge kan udvikle sig i rollen som leder. Vi er i 

spejderarbejdet meget stolte af den uddannelse vi kan tilbyde unge og voksne gennem et helt spejderliv, og 

det vil være et kæmpe tab for det frivillige arbejde hvis denne uddannelse fravælges af økonomiske årsager 

hos den enkelte leder. 

I MS er vi positive overfor at nedsætte eller helt fjerne tilskuddet til lønnede ledere. Vi har i Danmark en 

enestående tradition for det frivillige ulønnede foreningsliv, og vi mener at tendensen med aflønnede 

ledere i det folkeoplysende arbejde er en forkert retning at gå. Vi erkender at det kan være nødvendigt i 

bl.a. eliteidræt, hvor man skal have trænere med de nødvendige kvalifikationer, men det bør ikke ske med 

midler fra puljen til folkeoplysende arbejde. Eliteidræt er generelt meget omkostningstungt, samtidigt med 

at det støtter forholdsvis få børn og unge sammenlignet med det brede folkeoplysende arbejde. Hvis 

Frederikshavn Kommune ønsker at prioritere eliteidræt, bør der allokeres et særskilt budget til dette 

arbejde. 

Ligeledes mener vi at tilskud til transport bør opretholdes, da lejre og stævner er en væsentlig del af meget 

børne- og ungdomsarbejde. Man kunne i stedet ændre reglerne så der f.eks. ikke gives transporttilskud 

inden for kommunen, eller til transport i private biler. Derved sikres det at tilskuddet prioriteres til længere 

rejser, samtidig med at der tilskyndes til at vælge en miljømæssig rigtig transportform. 

  

Afsluttende vil vi sige at vi ikke kan genkende det billede som høringsmaterialet fremstiller med lav 

tilfredshed hos foreningerne med rammerne i den nuværende ordning. Vores opfattelse er at foreningerne 

i kommunen generelt er stolte af de rammer og muligheder som tilskuddene i den nuværende ordning 

giver. Det handler nærmere om nemmere administration, sikre budgetter og en tillid til at alle foreninger 

indberetter og modtager tilskud ens, og i overensstemmelse med reglerne.  

 

På vegne af Metodistkirkens Spejdere i Strandby 

Rasmus Aaen 

Gruppeleder 
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Tilskud

Fra: Bangsbo Freja <kassen@bangsbofreja.dk>
Sendt: 20. juni 2018 20:35
Til: Tilskud
Emne: Høringssvar

Boldklubben Bangsbo Freja har følgende kommentarer til det fremlagte forslag: 
 
 
Medlemstilskud 
Vi køber ikke argumentet med, at den nuværende ordning er besværlig at administrere for klubberne. 
Et simpelt regneark klarer opgaven i vores klub og mon ikke også andre foreninger kan gøre noget 
lignende?  
 
Med den nye model vil man kun give tilskud til de faktiske aktivitetstimer. En væsentlig del af 
eksempelvis en fodboldkamp er både taktik, omklædning og evaluering. Derudover bruger vi mange 
ressourcer på at lave ”ekstraordinær foreningstid”, for at fastholde de unge mennesker til foreningen. 
Hvorfor er det lige pludselig ikke et anerkendt stykke arbejde, som belønnes med tilskud? Hvis vi ikke 
får tilskuddet, så dræbes en del af motivationen for disse aktiviteter. 
 
Vi kan godt lide tanken om, at vi får et fast beløb pr. medlem – det gør vores budgetlægning lettere - 
men i må ikke tage den ”ekstraordinære foreningstid” væk! Det fremlagte forslag mener vi også skal 
ændres, da der let vil går spekulation i at øge timeantallet fra eksempelvis 99 timer til 100 timer og så 
modtage kr. 125 ekstra i tilskud pr. medlem. 
 
Lokaletilskud 
En reduktion fra 75% til 65% vil ramme hårdt og virker meget voldsomt.  
 
Supplerende tilskud 
Diverse nye puljer vil øge administrationstiden i både foreningerne og vel også i forvaltningen. 
 
Klubberne vil fremover ikke kunne budgetlægge indtægten, da det vil være tvivlsomt/usikkert, om 
man vil opnå tilskud, hvis ”puljekassen” er tom. Økonomien i foreningerne giver ikke plads til 
usikkerhed omkring indtægterne, derfor skal der være budgetsikkerhed, og det ligger det nye forslag 
ikke op til. 
 
At fjerne muligheden for at kunne ”aflønne” en frivillig træner/leder med op til kr. 3.000, sende en 
træner på kursus m.m. og være sikre på, at kunne få et fast tilskud er guld værd. Det må i simpelthen 
ikke fjerne! 
 
Det er muligt, at satserne skal justeres, men at lave det hele om til tilskudspuljer, mener vi ikke, er 
vejen frem.  
 
Konklusion 
Vi har gennem årene oplevet mindre tilretninger af tilskudsordningen. Det har vi levet med, men vi 
synes, at det fremlagte forslag er en voldsom ændring, som vi frygter kan gøre livet endnu mere surt i 
foreningerne med risiko for, at frivillige ledere ”flygter” væk. I klubberne kæmpes der en brav kamp 
for at fastholde medlemmerne, det er en næsten umulig opgave at aktivere nye ledere/forældre og 
med det fremlagte forslag fjernes motivationen yderligere. 
 
At sammenligne vores nuværende tilskudsordning med hvad andre kommuner gør og bruge det som 
argument for at skrinlægge ”vores” model, er ikke fair. Bare fordi vi har en velfungerende ordning – 
som måske skal støves lidt af – behøver vi vel ikke at gå flere trin ned ad stigen for at komme på de 
andres niveau? 
 
Det der er afgørende for klubberne er, at de ved, hvad de får i tilskud. For mange ting i det nye forslag 
vil fjerne denne budgetsikkerhed og i stedet givet flere administrative opgaver med at søge tilskud til 
en række udgifter, som man hidtil har vidst, at man vil få via supplerende tilskud. 



2

 
Vi opfordrer til, at der bruges mere tid på at bearbejde og drøfte det fremlagte forslag – eventuelt med 
klubrepræsentanter. Der kan måske også vedtages en model, hvor ændringerne strækker sig over 
nogle år, så foreningslederne gradvis får implementeret den nye ordning i klubberne. 
 
 
Med venlig hilsen og på klubbens vegne: 
 
Tommy Pedersen, kasserer 
Boldklubben Bangsbo Freja 
 



 
Som udgangspunkt ser vi helst der fastholdes den nuværende ordning, da vi som forening pt. får det vi 
søger om gennem ordningen,  
Uden der bliver såret eller trukket noget fra. 
Jeg kan ikke se hvordan vi skal få mere ud af den nye ordning, medmindre vi VED at vi med sikkerhed kan 
komme over de 250+ timer pr. udøver, samt vi derefter skal søge puljer 
Omkring Træner, kørsel mm hvor vi derfor ikke VED hvad vi får, men pt. søger om disse og får udbetalt 
herefter.’ 
 
Der er generelt meget usikkerhed omkring den nye ordning fra vores side, da vi pt. ved hvad vi får, men 
ikke har noget overblik over hvad vi ender med efter den nye ordning da meget er baseret på ansøgning til 
en pulje. 
Ja der kommer flere penge til aktivitetstilskud, men der har vi pt fået max udbytte allerede da alle udøvere 
er under 25, samt vi er stærkt imod en gebyr på halleje på de 75. 
 
Her er et kort overblik over vores holdning. 
 
Vi står indenfor den nuværende Frederikshavner Ordning fordi: 
 

- At den er mere sikker på at vi får max udbytte af ordningen 
- Vi skal ikke søge om tilskud til træningsdragter, træner mm. i den gamle ordning , det skal vi i den 

nye ordning, og dermed ikke sikkert at vi får det bevilliget 
- Måske mindre timetal næste år, så hvis vi ligger under de 249 time, så bliver det dyrere for os. 
- Halleje sættes op til 75 kr ? 
- Den nye ordning er meget uoverskuelig med hensyn til udregning på hvad vi vil ende med, det skal 

være mere gennemskueligt. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen | Best regards 
 
Michael Pasieczny 
♦ Viceprecident | Næstformand 
Danish American Football Federation, DAFF 
♦ President | Formand 
Jam Frederikshavn Cheerleaders 
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Frederikshavn Kommune, Kultur og Fritidsudvalget – juni 2018

Sagsnr. 

Oversigt over fremsendte høringssvar vedr. forslag til ny tilskudsordning for folkeoplysende foreninger.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en opsamling på indkomne høringssvar på baggrund af Kultur – og Fritidsudvalgets høringsforslag til ny tilskudsmodel.

Høringsmaterialet har været fremsendt til følgende aktører på fritidsområdet:

- Folkeoplysningsudvalget - Godkendte folkeoplysende foreninger 

- Frederikshavn Ungdoms Fællesråd - Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune 

Center for Kultur og Fritid har modtaget høringssvar fra følgende foreninger, organisationer og institutioner:

1. Frederikshavn Roklub

2. Frederikshavn Kajakklub

3. Frederikshavn Golfklub

4. Skagen Gymnastikforening af 1796

5. Dance Studio Frederikshavn

6. De Grønne pigespejdere (Hørkær)

7. Vendsyssel Triatlon

8. Frederikshavn Rideklub

9. Skagen Motionscenter

10. Ribberholt Dyreklub

11. Frederikshavn Budo Klub

12. Sæby Familie og Firmabowling

13. Frederikshavn Blackhawks

14. FDF Frederikshavn kreds 1

15. Nye Borlige

16. Sæby Springteam

17. Sportsrideklubben Lerbæk

18.Try Thorshøj boldklub

19. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

20. Sæby Scenen

21. FFI-fodbold

22. Frederikshavn Skyttekreds

23. Tordenskioldgarden

24. Sæby Golfklub

25. Sæby familie- og firmaidræt

26. Idrætssamvirket

27. FUF

28. Sæbygaard Gruppen

29. SEIF

30. FG 90

31. Metodistkirkens spejdere

32. Bangsbo Freja

33. FDF Strandby.(Modtaget efter frist)

34. JAM Cheerleaders (varslet, men endnu ikke modtaget)

Oversigten er opbygget på følgende måde: 

- Afsender - Bemærkninger til forslag fjernelse af 25 års reglen på lokaletilskud

- Bemærkninger til høringsudkastets forslag til medlemstilskud - Øvrige bemærkninger

I nedenstående oversigt forkortes Kultur- og Fritidsudvalget til KFU.



Side2/17

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Roklub

Med den foreslåede 

ordning omkring 

aktivitetstilskuddet vil der 

stadig være en del 

arbejde med optælling af 

aktiviteter mv, men hvis 

man løbende gennem 

året foretager denne 

optælling, er det bestemt 

overkommeligt. 

Spørgsmålet er, om de 

indbyggede ”trappetrin”, 

er de rigtige

Med hensyn til lokaletilskud kan vi i 

roklubben gå fuldt ud ind for det 

foreslåede og har ingen yderligere 

bemærkninger hertil.

Tilfredshed med, at er puljerne, der bliver den 

regulerende faktor. 

Ønsker anlægspuljen opretholdt.

- Man kunne starte med at give 

tilskud allerede ved 25 timer. For at 

undgå de ”nulmedlemmer”,

- foreningen påpeger, at 

Folkeoplysningsloven, er tænkt at 

komme bredden i hele det danske 

foreningsliv til gode. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Kajakklub

Den foreslåede ændring 

synes relativ enkel at 

administrere.

Det bliver dog interessant 

at se, hvilken form for 

dokumentation for 

aktivitetstimerne 

foreningerne skal 

fremkomme med.

Dette forslag finder vi særdeles positivt.

Vi er en forening med en voksende 

ældreafdeling, hvor aktiviteterne øges 

både sommer og vinter.

De mange sundhedsfremmende aktiviteter 

belaster naturligt klubbens faciliteter.

Denne model hilses velkommen både som en forenkling, 

men også som en mulig bredere forståelse af 

anvendelsen af eksempelvis kursuspuljen.
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Golfklub 

Foreningen tror, at de 

pålægges et særligt loft 

på medlemstilskud. Det 

gør de ikke. De er 

generelt i mod den nye 

tilskudsordning. 

Endvidere anfører 

foreningen, at de 

administrerer efter 

tilskudsordningen. Det 

bør dog påpeges, at 

denne forening faktisk har

og støttes via en 

særaftale.

Er, ligesom på dialogmødet, 

meget i mod kommunens udspil 

om at sætte et loft på 

lokaletilskuddet for deres 

foreningstype. Endvidere 

refererer de endnu engang til 

Hjørring Golfklub, som de mener 

har bedre vilkår, da denne 

forening lejer sig ind hos 

kommunen på vilkår, end dem 

Frederikshavn Golfklub har 

sikret sig via deres leje hos 

privat lodsejer. 

Ikke nævnt eksplicit. Der er et par pointer der må forstås i forhold til debatten om golfklubberne: 

- I vores tilskudsordning, foreskrives det, at administrationen skal sende enhver 

ansøgning om vedligehold via lokaletilskud på mere end 50.000 til FOU. Dette er 

aldrig sket. Derfor har golfklubberne ikke oplevet den stopklods, eller granskning 

der burde have været – før nu. 

- Lokaletilskuddet relaterer sig til et lokale anvendt til folkeoplysende aktiviteter, for 

mindst 5 medlemmer under 25 år. Det er dét lokaletilskuddet i dag bør gå til. Når 

Frederikshavn Golfklub ansøger om vedligeholdes midler på cirka 3 millioner, er 

det for ”total” vedligehold af banerne. Det vil sige, når Greenfee spillere betaler, når 

seniorspillere benytter banen, eller der været kommercielle turneringer med videre. 

Der er ingen adskillelse mellem den folkeoplysende aktivitet og den øvrige 

(kommercielle) aktivitet.

Kort sagt, det vedligehold der indberettes i dag, indberettes med ovevægt for 

aktiviteter, der ikke er folkeoplysende. Foreningen vil, som udkastet eksemplificere, 

miste mange støttekroner, da de ligesom andre foreninger, kun kan få lokaletilskud 

til udgifter relateret til den folkeoplysende aktivitet. 

I forhold til foreningens oplysninger om aktivitet, er det umiddelbart kun kanin og 

begynderafdelingen samt juniorgolf, der kan betragtes som folkeoplysende. Det at 

mødes til kampe, som senior, uden instruktør kvalificerer ikke til at være 

folkeoplysende aktivitet.  
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Skagen 

Gymnastikforenin

g af 1796

Foreningen har ikke haft 

problemer med at udregne 

aktivitetstimer ud fra

gældende regler

Synes det er uklart, hvad de 

faktiske aktiveringstimer 

dækker over. 

Foreningen synes ikke 

graduering af tilskuddet er en 

god ide. 

Foreningen er enig i at det er godt at fjerne 25 års reglen. 
De synes det er børnene der skal gives tilskud til. 
Vi har mange voksne over 25 år som efterspørger hold 
under gymnastikforeningen, men vi har

været tilbageholdende på grund af 25 års reglen.

Det er ok at der ikke gives tilskud til voksne i foreningen 
over 25 år, men det er virkelig uforståeligt

at de modregnes i tilskuddet til børn/unge op til 25 år.

Frygter at puljemidlerne kan blive et 

først til mølle-princip.

Foreningen synes generelt, at der bør 

være lige vilkår for alle foreninger. 

Foreningen har vanskeligt ved at se, 

hvilke økonomiske konsekvenser 

dette 

Foreningen ønsker, at 

udendørslokaler sidestilles med 

indendørs. 

Bekymret for foreningens økonomi på 

længere sigt. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 

årsregel)

Puljer Bemærkninger

Dance Studio 

Frederikshavn

Rammes hårdt, da deres 

medlemmer fra 3-15 år 

træner én time om ugen. 

Kommenterer den ikke.  –

berører dem dog heller 

ikke. 

Vi gør derfor meget ud af at sende vores dansere

samlet afsted til ovennævnte ture i lejede busser, 

så hvis vi også mister tilskud til dette, så bliver det 

simpel hen for dyrt for forældre at sende deres 

børn med på disse ture. 

Foreningen mener, at børnene snydes for 

oplevelser, hvis tilskuddet frafalder, dog må det 

formodes, at netop transportpuljen kan bruges til at 

søge, et ekstraordinært stævne eller andet, som 

foreningen samlet skal af sted til. 

Foreningen rammes hårdt, da de aflønner deres instruktør. 

De kan ikke skaffe frivillige og mener at en lønnet instruktør 

giver en kvalitetsundervisning. Om dette siger klubben selv; 

”ja vi aflønner vores

instruktører, men uden den mulighed var der ikke en 

forening.” 

Foreningen beskriver endvidere nogle restriktioner i forhold 

til deres lejemål på Hånbækskolen, der dog ligger ud over 

disse høringsspørgsmål. 
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

De grønne 

pigespejdere 

Hørkær

Vi finder det problematisk, at de fremover skal udarbejde 

mødedeltagelse på hver enkelt medlem.

mener, at børn op til og med 15 år bør tælle med en 
væsentlig større vægt end medlemmer fra 16 til 24 år. Det

kræver ledertid og aktiviteter, at have de yngste 

medlemmer. I dag tæller de dobbelt indtil det 18 år.

25 års reglen bør fastholdes. Der vil 
komme rigtig mange foreninger der 
fremover vil gøre brug af lokaletilskud, 
hvor

medlemmerne alle er voksne.

Omtales ikke Timefordelingen skal justeres. 

Foreningen påpeger, at denne er helt 

skæv

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Vendsyssel 

Triatlon

Påpeger, at vores 

timeinddeling slet ikke 

hænger sammen med 

virkeligheden. 

Omtales ikke - Foreningen er indigneret over, at det betales så store summer på aflønning af 

instruktører. En forening drives af frivillighed og ikke en forretning. 

Støtter, at der fortsat kan gives tilskud til uddannelse af instruktører. 

Ønsker et simpelt system. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Rideklub

Foreningen finder ikke, at det 

foreslåede medlemstilskud er 

nemmere at håndtere. Der skal 

således fortsat tælles timer for det 

enkelte medlem – som det er tilfældet 

med de nuværende aktivitetstimer. 

Foreningen undrer sig over, at 

sociale arrangementer, ridelejre og 

for/efterarbejde efter en ridetur ikke 

medregnes i et nyt medlemsstilskud.  

Foreningen finder, at 

beregningerne er baseret på et 

fejlagtigt grundlag. Det bør 

undersøges – i en samlet 

regionsundersøgelse – hvilke 

former for ”lokaler” og aktiviteter 

de enkelte klubber har.

Foreningen mener at den 

nuværende ordning er meget 

gennemsigtig og følger de reelle 

udgifter i klubberne. 

Foreningen benytter sig af at lønnet 

personale, som foreningen anfører er 

en nødvendighed for at foreningen 

kan drive en elevafdeling og en 

undervisningsafdelingen.

Foreningen efterlyser en bred 

fortolkning af hvad en faktisk 

aktivitetsfremmende aktivitet 

indebærer.

Foreningens høringssvar giver generelt udtryk for en stor

underen og bekymring i.f.t det fremsendte forslag. 

Foreningen ønsker er markant revurdering af det 

fremsendte høringssvar.

Foreningen foreslår, at nedsætte lokaletilskuddet for alle 

foreninger til 65 %. 

CKF bemærker, at passager i høringssvarene fra 

foreningen og Sportsrideklubben Lerbæk er 

samstemmende    
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Skagen 

Motionscenter

Foreningen tror, at de i 

medlemstilskud i fremtid 

også vil få for dem over 

25 år. 

Omtales ikke Foreningen er stærkt forundret over at erfare, at flere 

foreninger har store lønudgifter. De mener foreninger er 

båret af frivillighed. 

Foreningen ønsker klarer regler for, 

hvad der 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Ribberholt 

Dyreklub

Omtaler ikke Ønsker ikke de nuværende 

lokaletilskudsregler ændret. . 

Omtaler ikkr. CKF tilføjer her, at denne forening 

slet ikke er indregnet i 

lokaletilskudspujlen for golf- og 

rideklubber. Hvorved de faktisk ikke 

berøres af nuværende.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Budo Klub

Timeindekseringen er 

uhensigtsmæssig. 

Foreningen mener at 

blive ramt hårdt. Særligt 

for de børn der aktiverer 

én time om ugen. 

Omtales ikke Forslaget om at omlægge de supplerende tilskud til puljer 
forekommer ligeledes uheldig. Det vil blive væsentligt 
vanskeligere og forbundet med stor usikkerhed at 
budgettere ude i foreningerne. Her er den nuværende 
ordning et noget bedre udgangspunkt for 
budgetlægningen.

Mener ikke, at tilskudsordningen her 

forsimples ved det nye 

medlemstilskud. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sæby Familie –

og Firmabowling

Mener at 

satserne er sat 

forkert. 

Udbetaling fra 25 

timer synes 

ønskeligt. 

Ok med en forenkling af forbrugs- og driftsudgifter 

således at disse sidestilles på 65 % og fælles 

retningslinjer for herefter

at definere ét samlet regelsæt for 

godkendelsesberettigede udgifter. Dette vil lette 

både foreningernes og kommunens administration

Vi har en lang og smal

kommune, med langt fra nord til syd. I bedes tænke ind at 

man kan lave en model for at tilgodese

de lange afstande de skal befordres for nogle af 

kommunens borgere ved at indføre en grænse på

eks over eks 20 kilometer / tur.

Foreningen tilføje at der bør ligges 

gebyr på udendørsarealerne, således 

at også de bidrager. 

Påpeger, at kommunen ikke må 

glemme eliten. 
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederiskhavn 

Blackhawks

Mht medlemstilskud er 

timeinddelingen ikke optimal. Et 

forslag herfra ville være, at der 

blev fastsat et fast beløb til de alle 

motionister uanset træningstimer.

Ud fra et foreningssynspunkt som 

en idrætsforening uden egne 

lokaler, mener vi at den 

nuværende ordning

er optimal

Ved at omlægge de nuværende supplerende tilskud til 

visionspulje mener foreningen ikke, at idrætsklubberne

tilgodeses. Især når det drejer sig om transport- og 

frivillighedspuljen.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

FDF –

Frederikshavn 

Kreds 1

Der bør kigges på 

satserne, så børn og 

unge tæller mere end 

dem over 18. 

25-årsreglen bør bibeholdes i et vist 

omfang, ellers løber lokaleudgifter med 

flere løbsk.

Det er et godt tiltag, at fjerne tilskud til lønnede trænere, 

da foreningslivet bygger påfrivillighed, hvor ledere og 

instruktører også betaler for at være med. Foreningen 

ønsker dog sikkerhed for, også i forhold til budgetter, at 

der er penge til kursus som i dag. 

Roser den nuværende ordning, som 

tilgodeser kommunens børne- og 

ungdomsforeninger. – mener de nye 

tiltag er for voldsomme

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Nye Borgerlige Aktivitetstilskuddet er et for både 
forvaltning og foreningerne et 
administrativt makværk, da det på
den ene side slet ikke kan 
kontrolleres af kommunen og på 
den anden side er umuligt for 
foreningerne at administrere 
korrekt, samtidig opfordrer det til 
at opgøre aktiviteter ud fra et

Nye Borgerlige kan tilslutte sig at tilskuddet til 
ride- og golfklubberne bliver fastfrosset. 
Golfklubberne har ved siden af mulighed for at 
sælge,
deltagelse på banen i kortere eller længere tid, til 
turister mm. Faciliteterne taler for at det kan være 
en indbringende forretning. Dette forbrug af 
faciliteterne på golfbanen skal ikke og må ikke på
nogen måde blive dækket af tilskud eller anden 
finansiering fra Frederikshavns Kommune.

I forhold til transporttilskud, træner- og 

instruktørtilskud og tilskud til uddannelse af ledere 

og instruktører, mener 

Nye Borgerlige ikke , at der skal gives tilskud til 

denne gruppe. Har foreningerne brug for

disse personer, så må dette dækkes af foreningens 

egne midler. Dette er set i lyset af kommunens

generelle økonomiske situation.

- Har i højere grad karakter 

af et politisk partsindlæg
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ønskemål – hvis ikke total fristil -
og derfor giver anledning til 
bevidst og ubevidst angivelse af

forkerte aktivitetstider.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Springteam 

Sæby

Den nye tilskudsmodel differentierer 
ikke medlemstilskuddet efter 
aktivitetstype, og anerkender dermed 
ikke at visse foreningsaktiviteter er 
dyrere end andre foreningsaktiviteter, 
og derfor har behov for større

støtte.

Omtales ikke. Bortfalder trænertilskuddet, vil foreningen miste op mod 

180.000 i fast støtte. Hvilket vil få ud over foreningens 

elitesatsning. 

Foreningen vurderer, at kan de ikke tiltrække instruktører 
til deres bedste hold, har de heller ikke instruktører til 
deres breddehold.

Foreningen påpeger, at de ikke kan lægge budget efter 
puljer, som du kunne med de supplerende tilskud –
primært trænertilskuddet. 

En stor del af foreningen er baseret 

på elitesatsning og opnåelse af 

resultater. 

Det er vores opfattelse, at den 
foreslåede model giver ulige vilkår for 
de forskellige foreninger, fordi der 
ikke gives støtte efter foreningens 
driftsudgifter men efter antallet af 
medlemmer.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sportsrideklubbe

n Lerbæk

Foreningen forholder 

sig ikke til det fremlagte 

forslag om indførelse af 

et medlemstilskud

Foreningen oplyser, at de modsat andre rideklubber, 

er bosiddende i lejede lokaler og på lejet grund.

En begrænsning i lokaletilskuddet i det omfang der 

lægges op til, vil betyde at foreningen ikke vil være i 

stand til betale lejen for grund og lokaler såfremt 

udlejer ikke vil sænke lejen. 

Klubben finder forslagets systematiske beregning af 

lokaletilskuddet pr. bruger problematisk. Nogle 

aktiviteter er lokalemæssigt dyrere end andre og 

Bortfald af træner- og instruktør 

tilskud vil medfører at prisen for 

undervisning og uddannelse af 

børn og unge vil stige. Det er 

påkrævet at have veluddannet 

undervisere til denne 

foreningstype.

Klubben bakker op om intentionen om at skabe 

et mere gennemskueligt og simpelt 

tilskudssystem. 

Klubben spår, at forslaget – i den fremlagte form 

– vil få vidtrækkende og ødelæggende 

konsekvenser for foreningslivet. Klubben 

vurderer, at deres parthesteordning vil lukke; 

medfører store prisstigninger på opstald og 

undervisning; tab af arbejdes-, aktiverings- og 

elevpladser og et markant fald i aktivitetsniveau 
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lokaletilskud kan ikke tildeles ud fra en 

gennemsnitsbetragtning.   

for børn og unge samt at talentudvikling 

umuliggøres. 

Klubben mener at talmaterialet er misvisende og 

beror på fejlagtigt sammenligningsgrundlag.

CKF bemærker, at passager i høringssvarene fra

Rideklubben og Frederikshavn Rideklub er 

samstemmende.    

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Try Thorshøj 

Boldklub

positivt at forslaget

leder hen imod langt 

mindre administrativt 

bøvl.

ser meget positivt på forslaget om at 
fjerne 25 års reglen. De ser i den 
nuværende regel, en hæmsko i

deres mulighed, for at tilbyde 

bevægelse og samvær for medborgere, 

som er kommet op i alderen.

Omlægningen af de øvrige tilskud, ser foreningen ikke 
det store problem i. De frivillige foreninger skal efter 
deres mening fortsat bestå af frivillige. 

Synes overordnet set, at den ny 

ordning i høring ser fornuftig ud. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Danmarks 

Folkekirkelige 

søndagsskole

Det nye forslag med 

medlemstilskud, vil for 

foreningen give en hel del 

mere besvær og arbejde 

for deres vedkommende.

Foreningen ser at det er et problem, at 

foreninger bliver trukket i lokaletilskud, 

hvis der er medlemmer over 25 år.

synes det er fint at de supplerende tilskud omlægges til 

puljer.

Angående aktivitetstilskud kontra 

medlemstilskud, medgives det, at det 

vil forenkle det for nogle foreninger 

og for jeres kontrol af tilskuddet. Men 

det vil også gøre det mere besværligt 

for andre typer af foreninger.
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sæby Scenen Foreningen synes det er positivt, at medlemstilskuddet rykkes op og 

prioriteres. 

Foreningen finder dog udspillet med nuværende timer lidt skæv

Endelig bør der være opmærksomhed på, at en sæson i flere 

foreninger går fra sommer til sommer og beregningsmodellen derfor 

skal ta’ højde for, at der kan være forskellig antal medlemmer forår og 

efterår. Skal man evt. lade medlemmerne tælle i det år kontingentet 

betales eller skal det gøres på en anden måde?

Fjernelse af 25 års-reglen på 

lokaletilskud er vigtig for mange 

foreninger. Foreningen har tidligere

haft mange voksenmedlemmer men 

har en periode kun haft børne-

/ungemedlemmer. Det har de 

ønsket at ændre på – men ikke haft 

råd til.

Fint at holde fast i at kunne 

søge supplerende tilskud fra 

en restpulje. Det er vigtigt med

denne mulighed for udvikling i 

foreningsarbejdet – f.eks. med 

kurser og udvikling af nye

tiltag.

Ser i udgangspunktet det nye 

forslag som godt og en 

bedring af fordelingen af 

midler i

Frederikshavn kommune,

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

FFI - Fodbold Ffi-fodbold er grundlæggende 
positiv over for, at 
aktivitetstilskuddet bliver til at 
regne med og med et

minimum på kr. 6,5 mio.

Ffi-fodbold mener overordnet 

set, at det er fint, at man finder 

en anden løsning end 25-års 

reglen, som har givet meget 

blæst.

Ønsker at se nogle regnestykker på, hvad den nye 
ordning kommer til at betyde for netop

deres klub, før vi kan tage sagligt stilling til, om den 

samlede ordning er god - Ffi-fodbold ønsker at der er en 

bedre incitamentsmodel for energiforbedringer.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Frederikshavn 

Skyttekreds

Mener ikke medlemsskuddet bliver 

værd at søge, da de ikke får 

mulighed for at hente noget 

nævneværdigt i forhold til hvor få 

faktiske timer de kan angive. 

Foreningen vil opleve en stor tilførsel i 

økonomisk støtte, fjernes 25 års reglen på 

lokaletilskud. Den er derfor tilfreds med 

udkastet. 

Foreningen hilser de nye puljer velkommen, 

da de måske kan få glæde af disse. 
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Tordenskioldgarden Rammes af, at der 

tilskudsudkastet ikke 

gives x 2 for 

medlemmer under 

18 år. 

Oplyser at det er ikke er 

relevant for dem, da de har 

kommandantboligen stillet til 

rådighed.

Det er positivt, at det fortsat er muligt at søge om 

transporttilskud til kørsel udenfor 

kommunegrænsen.

Hvis lønning forsvinder, vil foreningen ikke have 
råd til en ansat dirigent. Denne varetager solo-
undervisning og samspil i orkestret,samtidig med 
dirigenten er musikalsk ansvarlig for musikvalg, 
repertoire og instruktører. 

er som udgangspunkt enige i, at den nuværende 
tilskudsordning skaber meget administrativt arbejde for de 
frivillige ledere. Endvidere, at det er vanskeligt objektivt at 
dokumentere det nøjagtige antal timer, som det
enkelte medlem er aktiv, enten i form af forberedelse eller 
udførelse af aktiviteten. Derfor hilses en mindre 
administrativt tilskudsordning velkommen

foreningen påpeger, at den foreslåede tilskudsordning vil 
ramme dem økonomisk hårdt.  

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sæby Golfklub Golfklubben 

forholder sig ikke 

til det fremlagte 

forslag om 

indførelse af et 

medlemstilskud 

Golfklubben mener, at kommunen 

forskelsbehandler foreningerne, 

når der i høringsmaterialet lægges 

op til, at der skal lægges op til et 

loft på specifikt golf- og 

rideklubber.

Golfklubben anmoder om at 

afsnittet om Golf- og 

Rideklubberne på side 15 tages 

op til fornyet overvejelse da det 

ikke mener, at de beregnede tal er 

sammenlignelige med de vilkår 

som golfklubber i Hjørring og 

Brønderslev er underlagt.     

Golfklubben forholder sig 

ikke til det fremlagte forslag 

om indførelse af puljer frem 

for fast supplerende tilskud.

Klubben anfører, at de 

ansat en professionel 

træner samt 4 personer til 

pasningen af baner samt 1 

person til varetagelse af 

den daglige drift. 

Foreningen søger derfor 

også årligt om 

trænertilskud.

En større nedsættelse af kommunens tilskud vil på kort sigt forringe foreningens 

økonomi og klubben vil være nødsaget til at nedsætte aktivitetsniveauet og hæve 

kontingentet væsentligt.  

Foreningen mener dens vilkår er anderledes end mange andre idrætsklubber da de 

er afhænge af at have store arealer til rådighed med store udgifter til drift- og 

vedligehold til følge.

Klubben oplyser, at de har mange medlemmer over 60 år og gør en væsentligt 

indsat for at styrke folkesundheden ved at sikre aktivitet for alle aldersgrupper.

Klubben bidrager også til det samlede turisttilbud i kommunen og bidrager med 

greenfee spillere til omsætning i lokalområdet. 

CKF bemærker, at foreningen er tilfredse med den nuværende tilskudsordning og de 

ikke opfatter den administrative del af ordningen, som vanskelig at håndtere.
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AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sæby Familie-

og firmaidræt

En forenkling af modellen vil være rigtig godt, men det 
kan være svært at tælle de faktiske timetal.
En anden løsning kunne være, at man skal være 
medlem i x antal uger/måneder og betale kontingent 
for herefter at udløse et fast tilskudsbeløb.

Firmaidræt Sæby er en 
forening med mange voksne 
medlemmer og det bliver vi 
straffet for. Det er efter vores

mening ikke rimeligt.

Forslag om puljer kan foreningen 
på ingen måde tilslutte sig.  Det vil 
give en tung administrativ opgave. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Idrætssamvirket En omlægning fra 

aktivitetstilskuddet til et trindelt 

medlemstilskud vil betyde en 

forenkling af opgørelsesmetoden. 

Specielt hvis opgørelsen kan 

multiplicere med det betalende 

antal medlemmer med hvor mange 

timers aktivitet hvert medlem har i 

kalenderåret. 

Idrætssamvirket foreslår, at 

mindstesatsen for aktivitetstimer 

nedsættes fra 50 timer til 25 timer 

for de yngste medlemmer og at der 

indføres et ekstra trin for de 

udøvere som træner mere end 500 

timer årligt. 

Ønsker principielt, at kommunalt 

tilskud tilfalder unge under 25 år. 

Kan ikke anbefale at 25 års 

reglen fjernes helt da det vil 

betyde et forøget tilskud til de 

foreninger med medlemmer over 

25 år.

Kan godt se formålet med at 

fastsatte lokaletilskudssatsen til 

65 % for at sikre flere aktiviteter 

på færre matrikler. Foreslår at 

der findes et bedre incitament 

for at leje egne lokaler ud til 

andre.

Foreslår at der indføres et loft på 

tilskuds på vedligehold der 

Tilskuddene bør baseres på faste kriterier/klare 

retningslinjer så foreningerne kan vide hvad det 

kan forvente at få i tilskud. 

Nogle af tilskuddene bør målrettes talentarbejde 

og sikring af trænere der kan løfte dette 

talentarbejde. 

Tilskud til transport kan bestemmes ud fra en 

grænse på f.x. 2 x 25 k. fra klubbens 

hjemadresse. 

Mulighed for at give tilskud til mundering af 

ulønnede trænere med nuværende sats bør 

fastholdes. 

Kursusudgifter og kompetenceløft bør fastholdes 

på 80 % men maks. Kan sænkes til 5000 inkl. 

transport og ophold. 

Idrætssamvirket støtter intentionerne om at 

gøre tilskudsordningen lettere at administrere.

Idrætssamvirket bemærker, at handicappede 

bør som nu vægtes højere

Definitionen af hvor mange der samtidig skal 

dyrke den foreningsdrevne aktivitet bør 

fremgå af en ny ordning. I dag er den mindst 

5 aktive medlemmer pr. aktivitet.

Der bør udarbejdes en vejledning i hvad der 

er tilskudsberettiget vedligehold og hvad der 

er anlæg

Særlig opmærksomhed på gold og 

rideklubber og deres fast udgifter til leje/eje af 

større anlæg og arealer. 
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For at undgå spekulation bør der 

indføres et loft på at 

medlemstilskuddet ikke kan 

overstige 25 % af medlemmerne 

indbetalte kontingent.   

fastsættes til et max antal kr. pr. 

kvadrat meter. For at bevare overskueligheden foreslåes det, at 

den påtænkte visionspulje kunne implementeres i 

de eksisterende udviklings- og anlægspuljer.

IS ønsker ikke at alle de supplerende tilskud 

omlægges til puljer. Dog ser de gerne at de 

eksisterende tilskudsformer justeret og målrettet 

reel aktivitetsfremmende aktiviteter 

CKF bemærker, at IS er positive over for 

forslag til medlemsstilskud – ikke kan 

anbefale fjernelse af 25 års reglen 

fuldstændig og ønsker at fastholde de 

supplerende tilskud men med modifikationer. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

FUF FUF foreslår at tilskud til de 0-18 årige medlemmer 

tæller mindst dobbelt og at der evt. indføres en 

bregningsfaktor, som kan præmierer visse tematiserede 

aktiviteter. 

FUF mener ikke at den fremlagte model forsimpler og 

skaber en mere gennemsigtig udregning fordi den 

stadig bygger på en aktivitetstimeopgørelse ned på det 

enkelte medlem. Den nuværende model er værd at 

foretrække, men med tydeligere definerede 

retningslinjer.

Det foreslåede timetal er alt for højt, med mindre der 

indføres en beregningsfaktor. Det bør endvidere 

overvejes om medlemstilskud skal være individuelt eller 

kollektivt ud far en procentdel af foreningernes 

aktivitetstilbud. Sidstnævnte er lettest at administrere  

FUF finder det væsentligt at 

et lokaltilskud på mindst 75% 

fastholdes fremover. Til 

gengæld kan man nedsætte

tilskud til energi til 50 % for 

derved at tilskynde til 

energibesparende tiltag.

FUF kan støtte et ophævelse 

af begrænsningerne i 25 års 

reglen, såfremt der indføres 

en pasus om, at der kun 

ydes tilskud til lokaler til brug 

for tilskudsberettigede 

medlemmer under 25 år. 

FUF er i mod puljer frem for 

fastsat tilskudsprocenter. 

Puljer giver meget mere 

administrativt arbejde for 

foreningerne. FUF præsenter 

i høringssvaret en række 

kriterier for de supplerende 

tilskud. 

Der skal indføres et loft over 

hvad der kan søges. 

  

FUF ser positivt på en forenklet model baseret på en 

række principper, herunder støtte gives til børn og 

unge under 25 år; at højt aktivitetsniveau honoreres; 

mulighed for uddannelse af frivillige ledere; 

annerkendelse og påskønnelse af den frivillige indsats 

samt mulighed for oplevelser og inspiration i mødet 

med andre foreningsaktive uden for kommunen.

Efterlyser et stærkere tilsyn og en stærkere 

præcisering af ordningen samt forenkling af 

ansøgningsproceduren.

FUF pointerer, at det er vigtigt at der gives tid til 

tilpasning i foreningslivet til en ny støtteordning – og 

det skal sikres at ingen foreninger kommer i 

økonomisk klemme ved ændringer. 
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FUF er positive over for at der fastsættes en andel af 

ramme til medlemstilskud. En model med 3.5 

tilskudsgrupper kan overvejs. Planlagt 

foreningsarrangeret socialt samvær bør være 

tilskudsberettiget efter fastsatte kriterier. 

FUF foreslår, at der i tillæg kan gives et fast 

grundtilskud til foreninger med aktiviteter for børn og 

unge. 

CKF bemærker, at det samlet ikke er muligt at 

nedsætte tilskud til energi til 50% og samtidig 

fastholde tilskudsprocent til lokale leje på minimum 

75%. Folkeoplysningsloven tilsiger, at kommunen som 

minimum skal yde 65 % i tilskud til driftsudgifterne. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

Sæbygaard 

gruppen

Mener ikke 

medlemstallene er 

retvisende. Disse er dog 

for alle foreninger 

anvendt i 

tilskudsanalysen 

indhentet fra

Forholder sig ikke direkte til det, 

men mener det er vigtigt, at i 
det nye regelsæt tages der 
højde for at er det billigere at 
udskifte en ting end at

reparere, er dette også tilskuds 

berettiget.

Tanken om fjernelse af tilskud til lønnet ”frivilligt arbejde” og at 
foreningslivet skal køre på ulønnet frivillige ildsjæle, kan foreningen godt 
følge.

Tilskud til ulønnet arbejde ønsker foreningen at bevare, da de bruger det til 
at lederne kan få det udstyr de skal bruge. Der er flere muligheder for at 
lave dette tilskud om.

Transporttilskuddet ønsket bevaret. 

Føler der er usikkerhed om hvordan praksis bliver for disse puljer.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger
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SEIF Støtter at aktivitetstilskuddet flyttes op i 
toppen af tilskudspyramiden, hvilket 
belønner de foreninger der sørger

for aktiviteter for de unge.

Foreningen mener at det skal være 

muligt, fortsat at anføre aktiviteter, der 

ligger ud over den folkeoplysende 

godkendte aktivitet. 

SEIF mener ikke den nye model er 

lettere at administrere efter. 

SEIF er glad for tilkendegivelsen om, at 25 års 

reglen søges suspenderes.

Trods ønsket om suspendere 25 årsreglen, 

ønsker SEIF ikke, at der går flere penge til 

mursten, i form af de højere udgifter til 

lokaletilskud. 

Lokaleindtægter indgår i dag udelukkende med 
60% i beregningsgrundlaget, hvilket kan 
animere foreninger til at have flere bygninger 
end der reelt er behov for (til folkeoplysende 
formål), denne sats

bør sættes op. Se regneeksempel:

Mener at puljerne vil blive et 

administrativt bøvl for foreningerne. 

De negative effekter overskygger 

desværre de positive intentioner i 

udspillet. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger

FG 90 er ikke udfordret med 

hensyn til indberetning af 

aktivitetstimer i forhold til 

den nuværende 

tilskudsordning

Fordelingensnøglen der 

er forslået, dur slet ikke. 

Hvis den kan laves som en nulløsning på 

lokaleområdet - så OK - men hvis det

bliver udmøntet i lokalegebyrsstigning, 

således at det bliver Børn & Unge, der

skal betale regningen - så er vi IKKE enige

Tilskud til Lønninger ønskes helt væk. 

Foreningen har brug for fast grund under 

fødderne, så de kan lave vores budget. 

Denne mener de ikke at have, hvis puljerne 

fjernes. 

FG90 mener som udgangspunkt ikke

at der er noget i vejen med vores tilskudsordning -

men stor kreativitet -

manglende respekt, forståelse/indsigt til givne 

rammer og hertil manglende tilsyn er årsagen til at 

det hele er stukket af.

Ønsker fasterammer i forhold til tilskud. 

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger



Side16/17

Metodistkirkens 

spejdere

MS positive overfor en omlægning fra 
det nuværende aktivitetstilskud til et 
medlemstilskud, såfremt det medfører 
mindre administration og nemmere 
indrapportering.

Det er foreningens indtryk at 
timesatserne i høringsmaterialet generelt 
bør reguleres således at der skal færre 
timer til for at ramme højere tilskudstrin

MS er generelt positiv overfor at lempe 
den nuværende 25-års regel i forhold til 
lokaletilskud, så foreningerne ikke 
længere straffes for at have voksne 
medlemmer, og indirekte tvinges til at 
tilpasse foreningens administrative 
opbygning for at undgå at blive straffet.

MS er generelt imod omlægningen af de supplerende 
tilskud til puljer, og mener at præmissen med at 
omlægningen skulle sikre en aktivitetsfremmende effekt er 
forkert. Det vil betyde en større økonomisk
usikkerhed når disse tilskud ikke kan budgetteres. 
Derudover vil det give en væsentlig administrativ byrde

på et område som i forvejen er svært at dække med 

frivillige kræfter.

I MS er vi positive overfor at nedsætte eller helt fjerne 

tilskuddet til lønnede ledere

Kan ikke genkende det 
billede som 
høringsmaterialet 
fremstiller med lav 
tilfredshed hos 
foreningerne med 
rammerne i den 
nuværende ordning

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 

årsregel)

Puljer Bemærkninger

Bangsbo Freja. køber ikke argumentet med, at den 

nuværende ordning er besværlig at 

administrere for klubberne.

Foreningen oplyser at deres motivation for 

at lave taktik og evaluering af kampe vil 

dræbes, hvis der som forslået ikke gives 

tilskud til disse aktivitete

En reduktion fra 

75% til 65% vil 

ramme hårdt og 

virker meget 

voldsomt.

Diverse nye puljer vil øge 

administrationstiden i både foreningerne og 

vel også i forvaltningen.

Ingen synes det

Foreningen frygter, at der kan gå spekulation i 

medlemstilskuddet, hvis det ikke differentieres 

anderledes. 

Det der er afgørende for klubberne er, at de ved, hvad 

de får i tilskud. For mange ting i det nye forslag

vil fjerne denne budgetsikkerhed og i stedet givet flere 

administrative opgaver med at søge tilskud til

en række udgifter, som man hidtil har vidst, at man vil 

få via supplerende tilskud.

AFSENDER Medlemstilskud Lokaletilskud (25 årsregel) Puljer Bemærkninger
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FDF Strandby. Der er intet tidsbesparende i 

ændringsforslaget. Tidligere 

kunne vi ”nøjes” med at 

registrere det samlede timetal 

uden at skulle registrere det på 

hver enkelt medlem

Behold den nuværende 

ordning. 

Er i mod fjernelse af 25 års reglen, da 

dette vil give flere penge til dem over 

25 år, i lokaletilskud. 

Nedsættelse af tilskuds% fra 75% 
til 65% vil betyde en forholdsvis 
stor nedgang i vores lokaletilskud 
og det vil gå ud over alle de 
foreninger, der hovedsagelig 
arbejder med børn og unge under 
25 år

i dag er det været nemt at budgettere med 

især transporttilskud og kursustilskud

Har altid følt, at vi har haft en super god 
ordning, som belønner børne- og
ungdomsarbejdet i Kommunen, og nu er 
forslaget, at man ændrer den så den ikke 
længere 100% går ind og støtter børne- og 
ungdomsarbejdet, men mere tilgodeser 
voksne medlemmer ved at fjerne 25 års reglen

ved lokaletilskud.
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Godkendt tidsplan KFU 6. juni 2018

20. juni - Høringsfristen udløber.

21. juni - Høringssvarene offentliggøres. Der udarbejdes sammenskriv.

Juni, Juli, august - Udarbejdelse af endelig tilskudsmodel. Formand og næstformand 
KFU indkalder FUF Formand, IS Formand og FOU Formand til drøftelser.

15. august - Forslag til ny model behandles i KFU.

27. august kl. 17:00-19:00 - Dialogmøde med foreningerne om endeligt udkast.

29. august - Byrådet varsler eksisterende tilskudsordning ophævet

13. september - KFU vedtager ny model, hvor evt. rettelser på baggrund af dialogmødet 
kan implementeres. Modellen sendes til byrådsbehandling.

3. oktober - Byrådet vedtager ny tilskudsmodel.

Ny model træder i kraft 1. januar 2019 med økonomisk virkning fra 2020 for 
eksisterende foreninger. For nye foreninger har modellen økonomisk virkning fra 1. 
januar 2019.
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Folkeoplysningsordning for folkeoplysningsgodkendte foreninger 

Folkeoplysningsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde og fremme børn og unges udvikling gennem deltagelse i foreningslivet i Frederikshavn 

Kommune. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde arbejder grundlæggende med, gennem et 

forpligtende fællesskab, at fremme aktivt medborgerskab og styrke medlemmernes indflydelse på og 

forståelse af at leve i et demokratisk samfund. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage 

ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.  

Folkeoplysningsordningen yder tilskud til folkeoplysende foreninger, der igangsætter idræts-, idébestemte 

og samfundsengagerende aktiviteter med deltagerbetaling primært for børn og unge under 25 år. 

Folkeoplysningsordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af Folkeoplysningslovens regler om det 

frie folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsordningen er et supplerende administrations- og 

beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser, der beskriver de overordnede rammer for 

tildeling af støtte. I Tilskudsguiden kan foreningerne altid finde ajourførte eksempler på udregninger, 

præciseringer og uddybende forklaringer på tilskudsspørgsmål. Tilskudsguiden skal betragtes som 

foreningernes redskab til at forstå og navigere efter de overordnede rammer, der er fastsat i 

Folkeoplysningsordningen.  

 

TILSKUDDENES FASTLÆGGELSE OG STØRRELSE  

Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af Kultur og 

Fritidsudvalgets budget. Fagudvalget melder senest den 1. juli ud, hvad udvalget forventer, at 

budgetrammen forventes at blive for det kommende år. Budgettet vedtages endeligt at 

kommunalbestyrelsen i oktober. Gældende takster og procentsatser vil fremgå af det altid ajourførte 

Takstblad for Folkeoplysende Tilskud. Dette takstblad kan findes selvstændigt på kommunens 

foreningsportal og hjemmeside. Tilskudsguiden opdateres løbende, således tilskudsguiden i sine eksempler 

og udregninger, altid tager udgangspunkt i det fastsatte takstblad. Takstbladet findes derfor også i 

Tilskudsguiden.  Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at folkeoplysningsudvalget må 

reducere de forventede tilskudsbeløb. Folkeoplysningsloven og ”Folkeoplysningsordning for folkeoplysende 

frivillige foreninger i Frederikshavn kommune” administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Fra beslutning til tilskud: 
Folkeoplysningsloven: Lov, vedtaget af folketinget 

Folkeoplysningsordningen: Udmøntning af loven, vedtaget at kommunalbestyrelsen 

Takstbladet:  Fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget 

Tilskudsguiden:  Håndhæves og administreres af Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen.  

 

Tilskudsguiden ajourføres og indrettes således, at de folkeoplysningsgodkendte foreninger kan agere uden 

foregående kendskab eller indsigt i de øvrige nævnte tilskudsbestemmelser. Folkeoplysningsudvalget kan 

komme med indstillinger til ændringer for Tilskudsguiden. Disse godkendes endeligt af Kultur- og 

Fritidsudvalget.  
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Hvem kan få tilskud? 

Folkeoplysningsordning for frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune er gældende for foreninger, der 

er godkendt som folkeoplysende forening af Frederikshavn Kommune. Folkeoplysningsordning yder 

dermed ikke tilskud til foreninger, hvis virksomhed er omfattet af anden lovgivning eller er oprettet eller 

drevet kommercielt. Foreninger, der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf. 

Folkeoplysningsloven, kan godkendes. Foreningen kan opnå tilskud fra den dato, foreningen er godkendt 

som aktiv forening. Nye foreninger, der ønsker at blive godkendt, kan søge om godkendelse året rundt. På 

kommunes foreningsportal findes ansøgningsskema til ”godkendelse af en folkeoplysende forening” 

 

For at blive tilskudsberettiget, skal foreningen opfylde følgende betingelser:  

• Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningslovens bestemmelser  

• Være demokratisk opbygget  

• Have vedtægter som indeholder oplysninger om:   

  Foreningens formål   

  Valg til bestyrelse og antal bestyrelsesmedlemmer   

  Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor   

  Foreningens hjemsted   

  Betingelser for medlemskab   

  Tegningsret for foreningen   

  Procedure for vedtægtsændringer 

• Have en bestyrelse på minimum 3 personer, der er ansvarlig for anvendelse af tilskud, anviste lokaler 

samt regnskab og dokumentation for foreningens virksomhed.  

• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer  

• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.  

• Være hjemmehørende i Frederikshavn Kommune  

• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 

 

Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et eventuelt overskud, optjent 

som konsekvens af kommunale tilskud, ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune. 

Disse midler vil blive genfordelt til folkeoplysende formål i Frederikshavn Kommune efter 

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.  

Det understreges, at foreninger ikke må være oprettet eller drevet med et kommercielt formål. Foreningen 

må gerne have aktiviteter, der ikke er folkeoplysende og enkeltstående arrangementer ved siden af de 

kontinuerlige aktiviteter. Der ydes dog ikke tilskud til disse aktiviteter og arrangementer. Ved tvivl om, 

hvorvidt en forening er oprettet eller drevet med et kommercielt formål, er det Kultur- og Fritidsudvalget, 

der foretager den endelige vurdering i hver enkelt sag. 
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Følgende personer ikke kan være medlemmer af foreningens bestyrelse: 

  Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer 

lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.  

 

  Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller 

andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af lokaler 

m.m. til foreningen.  

 

  Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 

 

De første 2 punkter omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er, at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.  

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud 

  at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en E-mailadresse. Det påhviler 

foreningerne at holde Frederikshavn Kommune opdateret med ændringer i disse oplysninger samt 

ved vedtægtsændringer at sende et eksemplar af de reviderede vedtægter til Frederikshavn 

Kommune.  

 

  At ansøgning om tilskud sker ved anvendelse af den elektroniske ansøgning på den kommunale 

foreningsportal (Brugen af ansøgningsmodulet er obligatorisk, men uafhængigt af foreningernes 

regnskabssystemer, således at den enkelte forening frit kan vælge eget regnskabssystem.)  

 

  At modtagere af tilskud efter dette regelsæt til enhver tid kan godtgøre, at de modtagne beløb er 

anvendt til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres der misbrug af ordningens 

tilskudsbestemmelser, vil dette medføre ophør af udbetaling og tilbagebetaling af uberettigede  

udbetalte tilskud. Ligeledes vil foreningens folkeoplysningsgodkendelse blive revurderet.  

 

I forbindelse med ansøgningsprocessen, i forhold til opnåelse af folkeoplysningsgodkendelse, skal der 

fremsendes følgende: 

  Et driftsbudget 

  Vedtægter 

  Referat fra stiftende generalforsamling.  

 

Præciseringer og vejledning findes i Tilskudsguiden.  

 

LOVPLIGTIGE BØRNEATTESTER  

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive 

erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger 

personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

Erklæringen sker ved markering af flueben if. med indberetning og ansøgning om tilskud.  
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GDPR 

Afklares med jurist i august.  

 

DRIFTSTILSKUD TIL PARAPLYORGANISATIONER  

Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ydes der et årligt driftstilskud på i alt 200.000 kr. 

til ligelig deling mellem organisationerne. Paraplyorganisationerne udarbejder og indsender årligt 

virksomhedsplan/samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune. 
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STØTTEMULIGHEDER 

Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, har 

mulighed for at modtage kommunal støtte gennem fire typer af tilskud.  

 

1. Medlemstilskud  

2. Lokaletilskud  

3. Uddannelsestilskud 

4. Frivillighedstilskud  

Herudover findes der en række puljer, som foreningerne ligeledes kan ansøge om ekstra støttemidler. Disse 

findes i Tilskudsguiden. 

 

Medlemstilskud 

For Frederikshavn Kommune er det vigtigt at tilgodese aktivitet hos medlemmerne. Det er et mål, at 

aktivitetsniveauet er højt, og at der er et klart incitament til at fremme folkeoplysende aktiviteter og særligt 

unge under 25 års engagement i foreningerne.   

Godkendte foreninger kan modtage medlemstilskud på baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25 

år, samt disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden.  

Et medlem defineres som: En person med et personligt aktivt medlemskab, hvor der betales et fast 

kontingentbeløb. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt 

kontingent for hver aktivitet.  

 

Aktivitetstimetallet opgøres på følgende måde:  

En aktivitetstime er tid anvendt til aktiviteter omfattet af foreningens primære folkeoplysningsgodkendte 

formål. Foreningsetablerede, programlagte annoncerede sociale aktiviteter, der aktiverer mindst 5 

tilskudsberettigede medlemmer, kan medtælles. Aktiviteten kan kun tælles inden for landets grænser. 

Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv. som beskrevet ovenfor) opgøres på 

baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange inden for kalenderåret med 6 

måneders mellemrum, er aktive betalende medlemmer.  

 

Øvrig foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver enkelt 

aktivitet/gruppe med antallet af faktiske medlemmer og timer brugt på aktiviteten. Ved lejre og lign. må 

timetallet maksimalt udgøre et fastsat timetal pr./døgn pr. person.  

 

Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer 

til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne.  



7 
 

Medlemsvægtning 

De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af medlemstilskuddet i forhold til deres 

aktivitetstimetal. 

Kultur- og Fritidsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og ændre medlemsopdelingen for 

at opnå en anden differentiering i tilskudsudbetalingen. I Takstbladet og Tilskudsguiden findes den 

gældende inddeling af medlemsgrupper, og deres vægtning.  

Det betyder, at der i Tilskudsguiden, på baggrund af takstbladet, vil stå anført med hvilken faktor timetallet 

for hver medlemsgruppe må ganges med. For at modtage medlemstilskuddet skal foreningerne 

udelukkende indberette deres faktiske aktivitetstimer samt antal medlemmer inden for hver 

medlemsgruppe. Herefter udregner kommunens indberetningssystem selv et totalt aktivitetstimetal, 

baseret på de gældende faktorer. 

Det udregnede årlige aktivitetstimetal ganges med en fastsat krone/øre-sats, og udbetales herefter til 

foreningen.  

 

En forening der har modtaget medlemstilskud, skal altid kunne påvise, fx i forbindelse med et tilsyn, at de 

indberettede tal er reelle.  

 

Grænser: 

Der er til medlemstilskuddet knyttet et minimumskrav for aktivitetstimer, der skal sikre, at kun foreninger 

der tilbyder løbende folkeoplysende aktiviteter, tildeles medlemstilskud. Ligeledes er der et rimelighedsloft 

på aktivitetstimerne, der automatisk sætter en grænse for, hvor mange aktivitetstimer der kan udbetales 

støtte for. I Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte 

egenbetalingsloft. 

Det samlede medlemstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end en fastsat procentsats 

af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i 

ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling) til foreningen. I Takstbladet for 

Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden, findes det fastsatte egenbetalingsloft. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget afsætter hvert år et budgetbeløb til finansiering af medlemstilskuddet. Udvalget 

kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner, vælge at udbetale restsummen til dividende, baseret på 

foreningernes aktivitetstimer.  

 

Ændring i faktortallet – op eller ned – kan ske årligt sammen med fastsættelsen af øvrige takster. Disse 

oplysninger, samt minimums- og makstimetallet, kan altid findes ajourført i Takstbladet for Folkeoplysende 

Tilskud og i Tilskudsguiden.  

 

Se Tilskudsguiden for vejledning og retningslinjer, samt eksempler på udregninger.   
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LOKALETILSKUD  

Frederikshavn Kommune ønsker at støtte foreningernes mulighed for egnede lokaler, der er tilpasset 

foreningens aktiviteter.  

Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af lov om 

støtte til folkeoplysning. Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige 

lokaler ikke kan anvises. Selvejende institutioner og foreningsdrevne lokaler indgår som en del af 

Folkeoplysningsudvalgets anvisning af lokaler. Dog med egnede offentlige lokaler som første prioritet.  

Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes ikke, ligesom der ikke ydes 

tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling.  

Lokaletilskud ydes med en fastsat lokaleprocentsats, til dækning af de godkendte forbrugs- og 

driftsudgifter. Denne procentsats findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden. 

Det understreges, at gebyrbetalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud.   

 

Overstiger udgifterne KL’s vejledende satser for haller, ridehaller og øvrige lokaler, ydes der tilskud med 75 

% af de nævnte beløb pr. time. Satsen reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af 

statens generelle tilskud til kommuner. (DEN SKAL VI LIGE HAVE LØST) 

 

Lokaleindtægter af enhver art kan indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med en i takstbladet 

fastsat procentsats.  

Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5 

aktive medlemmer i lokalet.   

 

Lokaletilskuddet udregnes efter følgende princip: 

 

Foreningerne bliver belønnet for deres medlemsandel i procent for tilskudsberettigede 

foreningsmedlemmerne under 25 år. Denne medlemsprocent plusses herefter med en fastsat bonusfaktor, 

der er uafhængig af medlemssammensætningen. Denne bonusfaktor vil være anført i Takstbladet for 

Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden. Lokaletilskuddet kan ikke udgøre mere end det udregnede 

mulige makstilskud.   

Bonusfaktoren kan kun medregnes for foreninger, hvor medlemsprocenten for medlemmer under 25 år, 

ligger over en fastsat procentsats.  

 

Det påhviler foreningen at kunne påvise, at lokaleudgifterne er relateret til folkeoplysningsgodkendte 

aktiviteter. Der kan ikke ydes lokaletilskud til kommercielle aktiviteter. I Tilskudsguiden præciseres 

kommerciel aktivitet. Disse præciseringer tager sit udgangspunkt i gældende lov og bekendtgørelsen for 

folkeoplysningsloven.  
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Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har altid mulighed for at gøre enhver lovhjemmel i 

Folkeoplysningsloven, gældende i Tilskudsguiden.  

Ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som “ikke 

medlemmer” og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen. Ligeledes er dette gældende i forhold til 

aktivitetstimernes fordeling i lokalet.  

 

Der ydes som udgangspunkt tilskud til følgende driftsudgifter til lokaler:  

Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer)  

• renter af prioritetsgæld, hvis låne- provenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, 

herunder haller og lejrpladser  

• skatter, afgifter og forsikringer ved- rørende ejendommen  

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt eventuelt fornødent tilsyn. 

Der er for vedligeholdelse i takstbladet fastsat et gældende maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter.  

 

Lejede lokaler, herunder haller samt lejerpladser (udendørsarealer) 

• det aftalte lejebeløb  

• udgifter til ordinær vedligeholdelse, der ifølge kontrakt påhviler lejeren, samt udgifter til opvarmning, 

belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn  

 

Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til:  

• Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 

 

• Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne 

ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Frederikshavn Kommune  

 

• Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i lejemål eller faciliter, som indebærer merudgifter  for 

Frederikshavn Kommune  

 

• Samlede vedligeholdelsesarbejder der overstiger det fastsatte maksimum . pr. år.  

 

I Tilskudsguiden findes præcisering og vejledning til korrekt udregning og opgivelse af lokaleudgifter.  
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Uddannelsestilskud 

For Frederikshavn Kommune er det afgørende, at foreninger kan tilbyde spændende og vedkommende 

aktiviteter for deres medlemmer, hvilket kræver velkvalificerede ledere, trænere og instruktører, der 

udvikler og uddanner sig kontinuerligt.  

Der ydes derfor tilskud med en fastsat procentsats af kursusforbudne udgifter, fx kursusgebyrer, 

opholdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold 

tilstræber at uddanne ledere og instruktører. Procentsatsen findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud 

og i Tilskudsguiden 

 

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er 

tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for tilskudsberettigede 

medlemmer u. 25 år. Der kan gives tilskud til dommerkurser, forudsat kursisten er ulønnet.    

 

Det er en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er 

modregnet i den fremsendte ansøgning.  

Maksimumbeløbet pr. person pr. år fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.  

Maksimumbeløb findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden  

 

Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes umiddelbart 

efter kursets afvikling til Frederikshavn Kommune pr. mail. Tilskuddet udbetales løbende. Ansøgningsfristen 

udløber 1. april i det efterfølgende kalenderår.  
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Frivillighedstilskud  

Frederikshavn Kommune ønsker værdsætte og belønne de frivillige ledere i foreningerne. De frivillige er 

kernen i foreningslivet og deres indsats skal påskønnes. 

Folkeoplysningsordning for foreninger i Frederikshavn kommune giver mulighed for at yde tilskud til 

foreningers honorering af ulønnede trænere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre en fastsat 

procentsats af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling).  

 

Der ydes for ulønnede trænere og instruktører tilskud til udgifter forbundet med 

gaver/gavekort/mundering. Foreningen kan få dækket en fastsat procentsats af udgifterne, op til et 

maksimalt udgiftsloft.  

 

Foreningen kan få støtte til dokumenterede faktiske udgifter, således det sikres, at tilskuddet anvendes til 

tilskyndelse af den enkelte frivillige.  

 

Tilskuddet kan søges til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen samt er 

tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for medlemmer u. 25 år.   

 

Takster og satser for tilskuddet, findes i Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud og i Tilskudsguiden. 
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Puljerne:  

Der oprettes 5 puljer. De nærmere retningslinjer for hver af puljerne præciseres i tilskudsguiden.  

 

Transportpuljen: 

Transportpuljen udgøres af ét samlet beløb, som fremgår af takstbladet. Puljen består af 2 dele:  

A) Kultur- og fritidsudvalget kan i forbindelse med vedtagelsen af takstbladet beslutte at tildele et fast 

beløb til udvalgte foreninger med ekstraordinært høje dokumenterede transportudgifter. Uddelingen sker 

efter konkret ansøgning fra foreninger, der ønsker at komme i betragtning. Tilskuddet udbetales 

udelukkende for faktiske dokumenterede udgifter.  

B) Alle foreninger kan årligt søge om tilskud til enkeltstående, ekstraordinære transportudgifter. Disse 

ansøgninger imødekommes med restbeløbet af transportpuljen. Folkeoplysningsudvalget udmønter denne 

del af puljen.   

 

Anlægspuljen: 

Anlægningspuljen kan søges akut året rundt. Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via 

anlægspuljen til renovering og ombygning (se regelsæt på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en 

beskrivelse af formål, udførelse, budget - herunder egenbetaling -, værdi af eget arbejde, og om der er søgt 

andre steder. Anlægspuljen skal søges senest 1. november.  

 

Udviklingspuljen: 

Foreninger kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud via Udviklingspuljen til nye initiativer (se regelsæt 

på hjemmesiden). Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og 

om der er søgt andre steder. Udviklingspuljen kan søges hele året.  

 

Visionspuljen: 

Målet med puljen er at understøtte nye visioner på området. Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter de 

overordnede visioner og indsatser i samarbejde med folkeoplysningsudvalget. Puljen udmøntes af Kultur- 

og Fritidsudvalget på baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.     

 

Talentpuljen: 

Målet med puljen er at fremme talentudvikling for unge under 20 år. Alle foreninger, der har særlige 

talentindsatser, kan komme i betragtning efter ansøgning. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget på 

baggrund af indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.    
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ADMINISTRATION 

 

Tilskud efter ordningens bestemmelser udbetales på grundlag af ansøgning via Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside. Ansøgningen udarbejdes på baggrund af foreningens regnskab for foregående regnskabsår.  

 

Ansøgningsfrist er senest den 1. april, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12. Til denne frist til skal der foreligge 

et underskrevet regnskab.   

 

Overskrides fristen, varsles foreningen på skrift via brev til foreningens eboks, at ansøgningens skal 

fremsendes inden 5 døgn. Ligeledes vil der blive udsendt en varsling til bestyrelsens medlemmer via de 

oplyste kontaktoplysninger. Overskrides denne varsling, kan foreningen ikke gøre krav på at få sin 

ansøgning behandlet.  

 

Frederikshavn Kommune udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. I januar måned 

udbetales et a conto beløb, som udlignes i tilskudsbeløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af 

Folkeoplysningsudvalget.  

 

Nye godkendte foreninger kan få udbetalt op til et ”årsværk” som engangsudbetaling fra den dato, 

foreningen er godkendt som aktiv forening. Dette kræver en konkret vurdering og godkendelse af 

Folkeoplysningsudvalget. 

 

Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. april uopfordret fremsende 1 stk. 

revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget.  Regnskabet skal være underskrevet af samtlige 

medlemmer af bestyrelsen.  Regnskabet skal fremsendes efter gældende bestemmelser i Tilskudsguiden.  

 

Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, og der skal således ikke 

medsendes dokumentation herfor. Foreningen skal, på opfordring fra Frederikshavn Kommune, kunne 

forelægge dokumentation for alle udgifter der er søgt tilskud til. Forvaltningen har pligt til at kræve 

tilbagebetaling for udokumenterede udgifter, foreningen ikke kan påvise som reelle.  

 

Endvidere skal foreningen, på opfordring, kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivitetsoversigt og 

dokumentation for timer anvendt i lokalet/lokaler, og generelt kunne påvise de selvindberettede tal, der 

indgår i tilskudsansøgningen.  

 

Forvaltningen er forpligtiget til et ajourføre en procedure for stikprøvekontrol og tilsyn.   

 

Takster og gebyrer for tilskud vil fremgå af det altid ajourførte Takstbladet for Folkeoplysende Tilskud.  
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Krav til revision og regnskab  

Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12.  

Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på 300.000 kr. eller derover via 

bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af enten registreret eller statsautoriseret revisor.  

Revision af regnskab for tilskud på 300.000 kr. og derover skal ske efter reglerne i § 19 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.  

Revision af regnskab for tilskud under 300.000 kr. skal ske efter reglerne i § 19 i 

folkeoplysningsbekendtgørelsen.  

 

Foreningen skal, på opfordring, kunne fremsende og påvise de tal der ligger til grund for tilskudsstøtten.  

 

Regler for offentliggørelse af foreningens regnskab, tilskudsregnskab, eller årsrapport, vil altid følge 

gældende lov. Retningslinjer og præcisering af disse, ajourføres i Tilskudsguiden. 
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Udkast 

Takstblad for Folkeoplysende Tilskud. 

Medlemstilskuddet.     Budget afsat: 6.5 mio kr 

Faktorfastsættelse:  

• Aktive medlemmer under 18 år: Aktivitetstimetallet x 2  

• Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år: Aktivitetstimetallet x 1 

• Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år: Aktivitetstimetallet  x 8 

 

Krone/øre-sats fastsættes til 1 kr. pr udregnet aktivitetstime. 

Udvalget kan i tilfælde af ubrugte medlemstilskudskroner, vælge at udbetale restsummen til dividende, baseret på 

foreningernes aktivitetstimer.  

Timelofter: 

Minimum 35 aktivitetstimer (inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsberettiget. 

Maksimum 800 aktivitetstimer (Inden faktorberegning) pr. medlem før tilskudsstop.  

 

Øvrig foreningstid: 

Ved lejre og lign. må timetallet maksimalt udgøre 16 timer/døgn pr. person 

 

Egenbetalingsloft: 

Det samlede medlemstilskud, der udbetales til foreningen, kan ikke udgøre mere end 80 % af det beløb, som de 

tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent 

(egenbetaling) til foreningen.  

 

Lokaletilskud. 

Lokaletilskudsprocent: 

Foreningerne kan få dækket de godkendte forbrugs- og driftsudgifter med: 70 % 

 

Lokaleindtægter:  

Lokaleindtægter af enhver art kan indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med: 50 % 

 

Bonusfaktor: 

Foreningens medlemsprocent u. 25 år plusses i lokaletilskudsberegningen med bonusfaktoren 25 % 

NB: Grundet overgangsordning for lokaletilskuddet indfases bonusfaktoren, således den først starter ved 15%  

Medlemsprocent u. 25 år som minimum før tilskud bonusfaktoren kan tælles med: 10 % 

 

Maksimumsloft for vedligeholdelsesudgifter: 50.000 kr.  

 

Uddannelsestilskud. 

Der ydes tilskud med en 80 % af kursusforbudne udgifter. Maksimumbeløbet pr. person pr. år er fastsat til 7.000 kr.  

 

Frivillighedstilskud 

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 80 % af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling.  

Det maksimale udgiftsloft pr. person pr. år udgør 3000 kr.  

Transportpuljen x        Visionspuljen x Anlægspuljen x            Udviklingspuljen x                 Talentpulje x 
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Notat

Følgeskrivelse vedr. opsigelse af særaftaler og normalisering af tilskudsområdet. 

Dato: 28. juni 2018

Kultur- og fritidsudvalget ønsker efter gennemgang af høringssvarene ikke at pålægge 

visse foreningstyper et lokaletilskudsloft baseret på deres aktivitetstype, som foreslået i 

høringsmaterialet. 

Det ønskes, at alle foreningstyper skal være sidestillet og underlagt de samme 

lokaletilskudsregler og dermed have de samme muligheder for lokaletilskudsstøtte. 

I forbindelse med den ny tilskudsordning varsles en opsigelse af alle de folkeoplysende 

foreningers særaftaler. Dette for at normalisere foreningernes vilkår, således alle 

foreninger er stillet lige i forhold til fordeling af tilskudsmidlerne i fremtiden.

Nogle foreninger, hvis særaftaler opsiges, vil opleve et fald i lokaletilskud i forhold til, 

hvad de tidligere havde særaftale om. For at afbøde de økonomiske effekter hen i mod 

normaliseringen, afsættes der af Kultur- og Fritidsudvalget et budget til, i forhold til 

lokaletilskuddet, at understøtte overgangen fra særaftale til de generelt gældende 

regler. 
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GEBYRFREMSKRIVNING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selvejende lokaler

Haller (kr.) 248,6 253,32 257,37 262,52 266,98

Årlig fremskrivning kr. 4,72 4,05 5,15 4,46

Gennemsnit kr. pr. år. 4,6

Stigning i procent 0,0189863 0,015988 0,0200101 0,01699 0,024 0,024 0,024

Lokaltilskud (max 75 %) 186,45 189,99 193,03 196,89 200,24

Lokaleudgift 62,15 63,33 64,34 65,63 66,75

Almindelige lokaler 124,25 126,61 128,65 131,22 133,45

Årlig fremskrivning 2,36 2,04 2,57 2,23

Gennemsnit kr. pr. år. 2,3

Stigning i procent 0,018994 0,016112 0,0199767 0,01699 0,024 0,024 0,024

Lokaletilslud (max 75%) 93,19 94,9575 96,4875 98,415 100,09

Lokaleudgift 31,06 31,65 32,16 32,81 33,36

Offentlige lokaler (kr. pr. time)

Svømme-, idræts og skøjtehaller 60 60 60 60 60

Gymnastiksale og faglokaler 20 20 20 20 20

Sportsaulaer og svømmesale 30 30 30 30 30

Kultur- og borgerhuse (pr. særskilt rum) 30 30 30 30 30

Klasseværelser 15 15 15 15 15

Fremskrivning

Svømme-, idræts- og skøjtehaller* 60 61,14 62,12 63,36 64,44 65,98 67,57 69,19

Gymnastiksale og faglokaler** 20 20,38 20,71 21,12 21,48 22,00 22,52 23,06

Sportsaulaer og svømmesale** 30 30,57 31,06 31,68 32,22 32,99 33,79 34,60

Kultur - og borgerhuse (pr. særskilt rum)** 30 30,57 31,06 31,68 32,22 32,99 33,79 34,60

Klasselokaler** 15 15,28 15,53 15,84 16,11 16,50 16,89 17,30

*2015 - 2018 Fremskrevet med samme stigningsprocent som ved selvejende haller. For 2019-2021 fremskrevet med den forventede stigningsprocent for 

art 4.0 jf. KL´s budgetvejledningsskrivelse G 1.1 af 15. amrts 2015

**Fremskrevet med samme stigningsprocent som ved almindelige lokaler. For 2019-2021 fremskrevet med den forventede stigningsprocent for art 4.0 jf. 

KL´s budgetvejledningsskrivelse G 1.1 af 15. amrts 2015
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Udkast til gebyr- takstblad for folkeoplysende foreninger 

Takstblad vedr. gebyr for folkeoplysende foreningers anvendelse af offentlige og selvejende lokaler. 

Taksterne er gældende fra pr. 1 august 2019 og prisfremskrives herefter årligt efter gældende KLs 

budgetvejledningsskrivelse.   

Lokaler År 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

SATSER: 
 

KR. PR. 
TIME 

KR. PR. 
TIME 

KR. PR. 
TIME 

KR. PR. 
TIME 

KR. PR. 
TIME 

KR. PR. 
TIME 

Svømme-, idræts- og 
skøjtehaller  

60 60 60 65,98 67,57 69,19 

Svømmesale, sportsaulaer 
 

30 30 30 32,99 33,79 34,6 

Kultur- og borgerhuse (pr. 
særskilt rum) 

 
30 30 30 32,99 33,79 34,6 

Gymnastiksale og 
faglokaler  

 
20 20 20 22 22,52 23,06 

Klasseværelse 
 

15 15 15 16,5 16,89 17,3 
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Sommer18

Virksomhedsplaner:

Formål:

Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at få udarbejdet virksomhedsplaner til brug
for udvikling i institutionerne i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Virksomhedsplanerne er tiltænkt som et dynamisk arbejdsredskab, der skal kunne
tilpasses og ændres i takt med institutionernes forsatte udvikling, og når de erklærede mål opfyldes.

Virksomhedsplanerne skal blandt andet bruges til 

 at koordinere indsatserne, så der arbejdes i samme retning,
 at kunne måle og synliggøre effekten af indsatserne, så man kan se om udviklingsmålene er nået,
 at sikre den gode dialog mellem politikere og institutionerne 
 at skabe en god serviceinformation til politikere, brugere og medarbejdere om den enkelte virksomhed.

Institution Status på virksomhedens mål 2017 De politiske mål Fremtidsplaner og udviklingsmål 2018 + 
opmærksomhedspunkter

Svar fra KFU 2017

Aalbæk Kulturhus
(Selvejende institution) 
Driftes af Aalbæk 
Borgerforening)

Der arbejdes på at få flere sociale og kulturelle 
arrangementer bl.a. igangsættende aktiviteter for 
ledige, pensionister, efterlønnere, tilflyttere og 
andre. 

Der er i efteråret 2017 og foråret 2018 bl.a. 
opstartet tirsdagscafé for alle, yogahold og 3 
kunstgruppe. 
Huset er til tider fuld booket med brugere. 
Kulturhuset har sammen med 2 andre foreninger 
fået lavet en PR-video om Lysets Landsby – 9982 
Ålbæk. 

Prioritering og fokusområderne er stadig et 
kulturhus for byens borgere.

 Udviklingsmål 
At fastholde oplægget med 
Landsbyplanen/Landsbyprofilen udført af Aalbæk 
Kulturhus/Initiativgruppen i samarbejde med andre 
foreninger bl.a. Aalbæk Borgerforening, samt 
Frederikshavn kommune. 

At fastholde bosætning af børnefamilier i det lokale 
samfund og bruge kulturhuset (medborgerhus) som 
et alternativt samlingssted for byens borgere. 

Nyt tiltag sættes i gang maj 2018 – en 12 hullers 
Krolf-bane i kulturhusets have. Vi ved at den vil blive 
attraktiv for lokale men også for turister.
Er opmærksom på og i dialog om at skabe et kultur-
og fritidsbaseret kraftcenter i Aalbæk. Er også 
opmærksom på indsatsområdet, når det gælder 
integrationen af flygtninge og immigranter, med 
hjælp fra kommunens professionelle teams.

Kultur- og fritidsudvalget opfordrer Aalbæk kulturhus 

til at:

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

- fortsætte samarbejdet med de andre aktører i 

Aalbæk.

- videreudvikle kulturhusets aktiviteter.

- udarbejde en plan for vedligeholdelse af 

kulturhuset i et tre-årigt perspektiv.

Kultur og Fritidsudvalget bemærker, at Aalbæk 

Kulturhus i virksomhedsplanen for 2017 ikke har 

forholdt sig til det indsatsområde, der gjaldt 

integrationen af flygtninge og immigranter. Der 

opfordres til, at der fortsat holdes et fokus på dette i 

det kommende år.

Arena Nord
(Erhvervsdrivende fond)

Mangler virksomhedsplan 
2018

Skagens Kunstmuseer
(Selvejende institution)

Mere end 160.000 gæster besøgte de tre museer i 
løbet af året

Det omfattende og tidskrævende 
registreringsarbejde i forbindelse med de mange 
værker i Anchers Hus fortsatte for fuld kraft i 2017. 

Museet er fortsat i gang med at implementere en 

fornuftig drift i de tre huse og samtidig udvikle og 

hæve det faglige niveau og den oplevelse, vi giver 

gæsterne. 

Det har været rigtig spændende at følge med i 

arbejdet med sammenlægningen af museerne i 

Skagen. Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig over, at 
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I 2017 arbejdede Skagens Kunstmuseer med
turistens digitale vej som et indsatsområde, bl.a. ved 
at forbedre museets tilstedeværelse på de interne 
og eksterne berøringsflader, som turisten krydser på 
sin vej. Virkningen er ikke til at overse: Skagens 
Kunstmuseer oplevede i 2017 en stigende vækst i 
internationale besøg på museet. I forhold til 2016 
gæstede 52% flere tyskere, 29% flere nordmænd, 6% 
flere svenskere og 149% flere briter Skagens 
Museum

Det er af stor betydning for den forskning og 
formidling, som museet hele tiden driver og udvikle

Sidst på året offentliggjorde Slots- og Kulturstyrelsen 
sin kvalitetsvurdering af Skagens Kunstmuseer. 
Vurderingen var, med prædikatet „meget 
tilfredsstillende”, et stort skulderklap til hele 
museet. Styrelsen lagde vægt på, at museet siden 
den sidste vurdering i 2009 har gennemgået en 
„bemærkelsesværdig udvikling og 
professionalisering af hele organisationen og 
dermed har udviklet sig til et museum i international 
klasse”

Næste skridt er udarbejdelsen af den 

sammenhængende strategi for museets samlede 

virksomhed, herunder formulering af en mission og 

visionen for museets arbejde.

Museet ønsker at inddrage både medarbejdere og 

udefrakommende kompetencer i en tæt og grundig 

proces. Museet håber også på at kommunen vil give 

sit bidrag til denne proces.

Øvrige tiltag:

- Videreudvikling af venneforeningen

- Nye samarbejder med sponsorer og erhverv

- Turismesamarbejde

det er forløbet så godt og at publikum har taget godt 

imod det ny museum.

I Skagens Kunstmuseers årsrapport er der meget 

fokus på det år, der er gået. Kultur- og Fritidsudvalget 

opfordrer Skagens Kunstmuseer til i 

virksomhedsplanen for 2018 også at beskrive de 

fremtidige aktiviteter, der skal igangsættes i det 

kommende år.

Kultur og fritidsudvalget vil gerne opfordre Skagens 

Kunstmuseer til fortsat at arbejde målrettet med 

branding for at få de gode historier fortalt.

Center for Kultur og Fritid ser frem til arbejdet med 

kvalitetsvurderingen af Skagens Kunstmuseer

Nordjyllands 
Kystmuseum
(Selvejende institution)

Museet satte publikumsrekord i 2017, målt i forhold 
til besøgstal og i forhold til ydelser, og kom ud af 
året
med et samlet publikumstal på disse parametre på 
73.481 besøgende. Tallet er resultatet af et stærkt 
øget
aktivitetsniveau på det formidlingsmæssige område, 
dvs. en bevidst og målrettet strategi. Hermed 
overgås
langt museets hidtidige rekord, hvilket var 61.943 
besøgende i stiftelsesåret 2009. Da tallet 73.481 var 
gjort
op, modtog museet meddelelse fra Danmarks 
Statistik, der fastsætter kriterierne for den officielle 
museumsstatistik,
om, at museet også skulle tælle gæster i museets 
kulturmiljøer, caféer, arbejdende værksteder mv.
Dette tal blev opgjort til 168.629 besøgende, særligt 
takket være museets kulturmiljøer, således at det 
samlede
besøgstal for 2017 kommer op på 242.110 
besøgende. Der er således på alle parametre tale om 
en
markant stigning i museets besøgstal, hvad enten vi 
tæller de ”rå” besøgende eller efter de nye 
direktiver fra
Danmarks Statistik.

Museets strategi 2014-2020 er således fortsat 
gældende, og kan betegnes som museets 
kulturhistoriske stra-tegi, funderet på de fem søjler. 
Som en slags overbygning på denne strategi, tog 
museet i 2017 fat på udar-bejdelse af en egentlig 
forretningsstrategi, i samarbejde med 
Erhvervsservice Nord. Forretningsstrategien vil virke 
tilbage på museets kulturhistoriske strategi. 
Arbejdet med forretningsstrategien fortsættes og 
afsluttes i 2018. 
Arbejdet med beskrivelse og konkretisering af en ny 
afdeling af Kystmuseet med tilknytning til Bangsbo 
Fort blev sat i bero i 2017 pga. arkitektfirmaets 
konkurs 

Kultur- og Fritidsudvalget har i september 2016 
tilkendegivet, at det meget gerne vil følge med i 
Nordjyllands Kystmuseums arbejde frem mod 2020, 
at projektet er meget ambitiøst og potentielt kan 
være med til at brande Frederikshavn Kommune 
som en kyst- og havnekommune i udvikling, og at 
Frederikshavn Kommune er åbne for at bidrage til 
arbejdet i form af sparring og vejledning. 
Museet har fulgt op på denne tilkendegivelse ved 
afholdelse af en række orienteringsmøder med 
kulturforvaltningen, og har herunder redegjort for 
de forskellige projekters stade, inkl. arbejdet med en 
ny afdeling med tilknytning til Bangsbo Fort. Der er 
aftalt yderligere kontakter og initiativer i takt med 
de enkelte projekters udvikling frem mod 
konkretisering. Dette gælder også et væsentligt 
punkt som strategiplanens punkter om 
energibesparelser og energioptimering, som kræver 
aktiv medvirken fra Frederikshavn Kommune i 
forhold til de bygninger, museet lejer af kommunen. 
Overordnet henvises til museets strategi 2014-2020, 
samt komprimeringerne her af i Virksomhedsplan 
2016.

Det er besluttet at afvente ansættelse af ny direktør, 
til den omtalte forretningsstrategi foreligger, således 
at museet præcist kan definere, hvilken profil der 
ønskes på ledelsesposten. Dette for ikke at risikere 
at blive slået tilbage i forbindelse med udviklingen af 
forretningsstrategien, og i særdeleshed af hensyn til 
museets fortsatte udvikling.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne opfordre 

Nordjylland kystmuseum til: 

- løbende at informere om de fremskridt, der 

sker i museets 2020-planer.

Center for Kultur og Fritid står gerne til rådighed, når 

Kystmuseet har behov for en sparringspartner.
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Musikskolen i 
Frederikshavn Kommune
(Kommunal institution)

I 2017 har Musikskolen ha? et fint aktivitetsniveau 
med afviklinger i både egne og eksterne rammer, 
heriblandt flere opgaver i kommunalt regi for 
borgmesteren. Derudover har eleverne medvirket i 
arrangementer, hvor Musikskolen kun optræder 
som formidler, ligesom eleverne har deltaget på 
egen hånd i det lokale musikmiljø eller i projekter 
arrangeret af skoler, gymnasie og andre 
institutioner.

Frugtbare samarbejder med:
- andre musik- og kulturskoler i Nordjylland
- DR big bandet
- Daginstitutioner – Musik til alle!
- Folkeskolerne
- Børnekordage og musikskoledage
-

Samarbejdet med institutionerne i dagtilbud har 
udviklet sig positivt, men vi har svært ved at følge 
med efterspørgslen. Resultaterne er også begyndt at 
vise sig, da vi fra pædagogerne hører om positive 
effekter af Musik til alle!

Med skolerne er det blevet til enkelte samarbejder 
og et asylkor med både danske og udenlandske børn 
på Strandby Skole.

Musikskolen har haft stor synlighed i lokalsamfundet 
det forgangne år i både presse og på de sociale 
medier. Også på “vandrørene” fornemmes det at 
både elever, forældre og politikere bakker op om 
Musikskolen og dens aktiviteter. 
Makedsføringsstrategien justeres løbende i forhold 
til behov.

Udviklingsmål:

• Musikskolen vil afvente et udspil fra skolerne om 
fremtidige samarbejder
• Musikskolen vil fortsætte samarbejdet med 
dagtilbudsområdet - Musik til alle!
• Herunder arbejde på en vision for 
dagtilbudsområdet, så projektet kan forankres også 
økonomisk
• Iværksætte et kompetenceudviklingsforløb for 
pædagogerne
• Musikskolen ønsker i højere grad at dokumentere 
projekternes effekt og formål samt at skabe en 
større viden om virkningen af børns arbejde med 
musikken
• Følgende nye undervisningstilbud er iværksæt i 
sæson 2017/18, men ønskes fortsat udviklet og 
forankret
• Sangskrivning og Kammermusik
• Lørdagsskole - fordybelse og social samvær 
eleverne imellem

Følgende nye undervisningstilbud ønskes udviklet 
og
iværksat i sæson 2018/19
• Elektronisk musik og musikproduktion
• Sommerskole
• At udvikle sammenspilsområdet, herunder
• Analysere hvilke tilbud vi har til de forskellige 
elevgrupper
• Sikre at flere elever deltager i tilbuddene
• Sikre at sammenspilsundervisningen er relevant 
for morgendagens børn og unge

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender Musikskolens 

store arbejde for at opretholde det høje niveau, skabe 

nye samarbejder og fortsat udvikle skolens 

undervisningstilbud.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Musikskolen til: 

- fortsat at være en aktiv medspiller i 

kommunen. 

- at fortsætte arbejdet med branding for at få 

de gode historier fortalt.

Center for Kultur og Fritid står gerne til rådighed, hvis 

musikskolen har behov for en sparringspartner.

Kappelborg
(Kommunal institution)

Kappelborg er ramt af en økonomisk udfordring. 
Der er udarbejdet en økonomisk handleplan og 

budget for resten af 2018 og 2019.

Det aktivitetsniveau, det er lykkedes at gennemføre i 
2017, er efter ledelsens vurdering, det den 
eksisterende økonomiske ramme kan bære

Kappelborg oplever et stadigt stigende billetsalg. 
Omkring 40 % af billetsalget stammer fra udenbys 
publikum

Forbedringstiltag, der er gennemført i 2017: 
- installation af nye automatiske 

stole/podiesystemer i biografsalen og i store 
sal. Første etape – biografdelen - forventes 
afsluttet ultimo 2018.                                                                         

I integrations øjemed rummer Kappelborg en meget 
populær og besøgt Røde Kors cafe. Det er lykkedes 
os - i samarbejde med Røde Kors cafeen – at få skabt 
en interesse for vores teater- og 
dansearrangementer – hvor nye indbyggere møder 
”skawboer” og griner og græder sammen.

I forhold til unge målgruppen har der har siden 2014 
været etableret workshops i streetdans og moderne 
dans for unge fra Skagen gymnastikforenings 
dansehold.

August måned 2016 gennemførte Kappelborg 

sommerskolen New Steps for unge talenter inden 

for dans, teater, musik og ny-cirkus. Af de 22 

deltagere kom ca. 50 % fra Nordjylland og resten fra 

det øvrige Danmark – heraf dog 2 fra Sverige. 

Projektet blev støttet af Kulturkanten. I 2017 var det 

Det er et ønske at styrke følgende aktiviteter og 

faciliteter: 

- Workshops inden for streetart, film- og 
game-night, 

- Udvidelse og ombygning af skaterbanen. Det 
nye skateranlæg giver nye muligheder for at 
afholde regionale og nationale 
skaterkonkurrencer m.m. Disse tiltag skal 
fortsat fastholdes og udvikles.

- udvide antallet af teater-, danse- og 
musikarrangementer, der er målrettet 
aldersgruppen af unge mellem 14 og 24 år. 

- Udvikle og gennemføre sommerskolen for 
unge talenter inden for musik, dans teater 
og ny-cirkus. Projektet udvikles og afholdes i 
samarbejde med Frederikshavn Kommunes 
Musikskole.

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender Kappelborgs 

store arbejde som Skagens kulturhus og for det gode 

samarbejde, der føres med Skagens erhvervsliv og de 

lokale sponsorer.

Kappelborg formår at opretholde et højt 

aktivitetsniveau og at afprøve nye former for 

arrangementer.

Kultur- og fritidsudvalget opfordrer Kappelborg til at:

- arbejde videre for at være det kulturelle 

samlingssted i Skagen

- fortsætte arbejdet med den unge målgruppe

- fortsætte integrationsindsatsen i samarbejde 

med Røde Kors.

fortsætte arbejdet med branding for at få de 
gode historier fortalt
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- Primo 2017 er der i samarbejde med 
Kappelborgs Venner anskaffet et ny-
renoveret Steinway flygel til 

- Ombygning af skaterbanen stod færdig juni 
- Lyddør mellem foyerområdet, biografsalen 

og store sal er installeret i 2015/16. 

planen at fortsætte dette talentforløb, men måtte 

desværre aflyse i juni måned med 20 tilmeldinger fra 

20 unge talenter grundet afslag på støtte fra 

Kulturkanten.

- Igennem et øget antal medlemmer af 
Kulturklub Kappelborg at styrke kulturhusets 
samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

- Ved at gennemføre særlige tiltag og 
rabatordninger at styrke 
publikumsudviklingen inden for teater, dans 
og ny-cirkus. 

- Efter 5 år med konstant udvikling af helt ny 
organisation er det fortsat ledelsens mål i 
2018 at konsolidere organisationen. 

Center for Bibliotek og 
Borgerservice
(Kommunal institution)

Biblioteket har med udgangspunkt i centrets 
strategi- og handleplan stået i spidsen for en lang 
række aktiviteter for børn, unge og voksne i hele 
kommunen. Arrangementerne spænder bredt, og i 
2017 har CBB blandt andet afholdt forfatterforedrag, 
børneteater, tegnekurser, barselscaféer, kurser i IT 
og digital dannelse, sommerakademi og 
debatarrangementer. Fokus har således været 
formidling af litteratur, leg og læring, kreativitet, 
oplysning, styrkelse af fællesskaber, digital dannelse 
og deltagelse i samfundsdebatten. 
Biblioteket deltager ligeledes i relevante og aktuelle 
projekter, hvor vores viden og kompetencer kommer 
i spil i samarbejde med øvrige institutioner, 
kommunale centre, lokale virksomheder og 
engagerede ildsjæle. 
I efteråret 2017 dannede biblioteket som eksempel 
ramme om en stor tre-dages debatfestival, som blev 
en realitet med økonomisk støtte og sparring fra 
blandt andet byens folkeoplysningsforbund. 
Festivalen blev besøgt af over 2000 deltagere og 
blev samtidig dækket af både lokale og nationale 
medier. 
I 2017 har et nyt fælles bibliotekssystem krævet 
stort fokus samt en ekstra ressourcemæssig indsats. 
Det nye fælles bibliotekssystem betyder endvidere 
et styrket samarbejde mellem landets biblioteker. 
I Østervrå påbegyndte udvidelsen af byens kultur- og 
idrætscenter i 2016, og i 2017 flyttede Østervrå 
bibliotek ind i nye lokaler i bygningen

På børneområdet
I 2017 har der i arbejdet med børnekultur blandt andet 
været fokus på arbejdet med projektet Børnehaven på 
Biblioteket. Projektet fortsætter ind i 2018, hvor 
midlerne til projektet ligeledes tildeles. I 2017 har der 
ydermere været fokus på at lave teater for børn, samt 
at styrke børns interesse for kunst og kultur gennem 
forskellige målrettede aktiviteter. 

Ultimo 2016 fastsatte vi i CBB en ny vision og 
mission for centret; ”Sammen bringer vi mennesker 
videre og fremad”, som går forud for centrets nye 
strategi- og handleplan. Målene i CBB’s strategi- og 
handleplan for 2017-2019 er i gangsat og der 
arbejdes målrettet med de forskellige indsatsråder, 
der handler om at give muligheder og åbne 
potentialer for den enkelte og for fællesskabet. 

Efter behandling af virksomhedsplanen for 2017 har 
Kultur- og Fritidsudvalget opfordret CBB til fortsat at:

- Arbejde med digitalisering og det gode 

værtsskab

- Arbejde med mange forskellige typer af 

arrangementer

- Arbejde med de forskellige fokusområder

- Samarbejde med kommunens øvrige 

kulturinstitutioner og foreninger

- Fortsætte arbejdet med branding for at få 

gode historier fortalt 

BØRNEKULTUROMRÅDET:
- Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer 

biblioteket til på børnekulturområdet at 

fortsætte de gode samarbejder, som er sat i 

gang.

- Udvalget ser frem til at følge udviklingen af 

projekterne ”Sprogstart” og ”Ny Nordisk”. 

Biblioteket har arbejdet aktivt med alle de 
indsatser, som blev nævnt i svarbrevet fra 2017

FÆLLES INDSATS

DIGITALISERING
SYNLIGT VÆRTSSKAB

BIBLIOTEKSOMRÅDET
TEKNOLIGENS INDTOG PÅ BIBLIOTEKET
ARRANGEMENTER / TEMAER
SKOLESAMARBEJDE
NY NORDISK
FORSKNINGSPROJEKTET SPROGSTART
BRANDING & DE GODE HISTORIER

BØRNEKULTUREN
BILLEDKUNSTALLIANCEN
BØRNEHAVEN PÅ BIBLIOTEKET
KULTURKUFFERTER
BØRNEKULTURNAT I SÆBY
KREATIV FRITID
HUSKUNSTNERPROJEKTER

STADSARKIV
VEDLIGEHOLDELSE AF DE GODE RELATIONER

CBB’ SAMARBEJDER  

I 2018 planlægges en lang række aktiviteter i 

samarbejde med tidligere samarbejdspartenere, 

men også nye samarbejder er iværksat som fx 

Energibyen Frederikshavn og Bookbites (et digitalt 

læseredskab, som vil blive tilgængeligt for 

kommunens skoler i løbet 2018). Også et stort 

samarbejde med Frederikshavn Kunstmuseum er 

søsat med designer Pauli Tvilling som hovednavn. 

CBB vil nu og i fremtiden fortsat have fokus på de 

gode samarbejder og spille ind, når det giver mening 

og hvor vi med vores mål for øje ser muligheder for 

at skabe noget meningsfyldt sammen med andre. 

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender Center for 

Bibliotek og Borgerservices store arbejde for alle 

kommunens borgere.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne opfordre CBB til 

fortsat at: 

- arbejde med digitaliseringen og det gode 

værtsskab.

- arbejde med mange forskellige typer af 

arrangementer.

- arbejde med de forskellige fokusområder.

- samarbejde med kommunens øvrige 

kulturinstitutioner og foreninger.

- fortsætte arbejdet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Børnekulturområdet:

Kultur og Fritidsudvalget opfordrer biblioteket til på 

børnekulturområdet at fortsætte de gode 

samarbejder, som er sat i gang.

Udvalget ser frem til at følge udviklingen af 

projekterne ”sprogstart” og ”Ny nordisk”.
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CBB har endvidere taget initiativ til den første 
børnekulturnat i Sæby – en stor succes som ønskes 
gentaget i 2018 med endnu flere deltagere og 
samarbejdspartnere

Frh.Kunstmuseum & 
Exlibrissamling
(foreningsdrevet museum 
i kommunale lokaler)

Den planlagte udstillingsfrekvens på 6 
hovedudstillinger med mere end det dobbelte antal 
kunst-nere er blevet gennemført, herunder udstilling 
med Karl Bovin, som er et af museets kerneudstil-
lingsområder.

Ved udgangen af 2017 havde vi ca. 30.000 exlibris 
tilgængelige på hjemmesiden. 
Det er stadig et paradoks, at de ca. 28.000 
internationale exlibrisbesøgende ikke indgår i nogen 
form for besøgsregistrering i de officielle 
indberetninger til kommune m.v

I virksomhedsplanen for 2017 var der planlagt en 
række medlems- og åbne arrangementer.  Der er 
afholdt: 

- ”Nytårskur”
- Koncerter med elever fra Musikskolen
- Nytårs-destinationscafé på museet for 

Turisthus Nords medlemmer.
- 3 arrangementer for konferencegæster fra  

Scandic the Reef 
- Den japanske ambassadør Toshiro Suzuki 30

besøgte museet sammen med borgmester 
Birgit Hansen. Her var opbygget en udstilling 
med japanske exlibris til anledningen. 

Nyindretningen af salgsarealet og butikken er 
gennemført

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan (2017)
I forhold til den nye virksomhedsplan, som der 
udarbejdes for 4. gang er kommenteringen af 
mere generel karakter, da det er 4. gang denne 
nærværende plan udarbejdes ud fra en ændret 
rapporteringsform. Se i øvrigt museets 
årsberetning for 2017.

 Politiske prioriteringer fokusområder
Politisk blevet anbefalet, at museet skulle 
rekruttere frivillige til at arbejde på museet i 
stedet for de 2 medarbejdere, som blev 
afskediget i forbindelse med reduktionen af det 
kommunale tilskud i 2013 på kr. 300.000,-, jfr. 
kommentarerne under pkt. 2 - personale. Vi må 
desværre konstatere, at rekrutteringen af 
frivillige er faldet drastisk – fra 12 frivillige til 5
frivillige. Det er således en alvorlig udfordring for 
museet, at få den daglige drift til at fungere med 
2 deltidsansatte med tilsammen 35 timer pr. uge.

- Bedre samarbejde med venskabsbyerne

- Erhvervsturismen og museet. Det samarbejde vi 
indledte i 2016 med Scandic The Reef om at 
bringe svenske og norske forret-ningsfolk til 
museet for af ”lære” om malerkunstens 
hemmeligheder af maleren Peder Ravn fra 
Skagen forsættes i 2018

- Museet og de unge. Der skal ske en udbygning af 
samarbejdet mellem Gymnasiets og 
folkeskolernes elever og museet.

- 2 årlige koncerter med elever fra Musikskolen 
samt 1 - 2 foredrag.
       

- Der skal rekrutteres flere frivillige

- Større synlighed i det offentlige rum/kontakt 
med omverdenen. Bedre skiltning og bedre 
samarbejde med presse kommunens skoler, 
bibliotek, Det Musiske Hus, Frederik samt andre 
museer i byen, kunstforeninger og kunstcirkler 
m.fl.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Frederikshavns 

Kunstmuseum til at:

- fortsætte med at arbejde for at finde nye 

udviklingsmuligheder.

- fortsætte arbejdet med venskabsbyerne.

- fortsætte samarbejdet med turisterhvervet.

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Center for Kultur og Fritid står gerne til rådighed, hvis 

museet har behov for en sparringspartner i forhold til 

de forbedringstiltag, som museet nævner.

Institution Status på virksomhedens mål 2017 De politiske mål Fremtidsplaner og udviklingsmål 2018 + 
opmærksomhedspunkter

Østervrå Idræts- & 
Kulturcenter
(selvejende institution)

Idrætshallen har i 2017 været udlejet ca. 2.650 timer 
og svømmehallen har været benyttet i ca. 2.200 
timer. 

Indtægter ved udlejning ligger generelt højere end 
det budgetterede for 2017. En merindtægt i forhold 
til budgettet på ca. 275.000 kr. anses for værende 
meget tilfredsstillende. 

Etablering af bibliotek, ungdomslokaler og værested 
medio 2017 er modtaget særdeles positivt af 
centerets brugere, og den forventede synergieffekt 
ved samling af flere aktiviteter er fortsat i 2018 med 
mange nye ansigter i centeret. 

Kultur- og Fritidsudvalget har i brev af 16. juni 2017 
opfordret Østervrå Idræts- og Kulturcenter til: 
1) at fortsætte arbejdet med realisering af ”Vi 
bevæger Østervrå” med fokus på mulighed for 
etablering af sognerådsfaciliteter i centeret 
2) at arbejde målrettet med branding for at få de 
gode historier fortalt 

Ad 1) Der er fortsat dialog med menighedsrådet om 
etablering af faciliteter i centeret. I øjeblikket 
overvejer menighedsrådet muligheder og ønsker, 
men valg af flere nye medlemmer til 

Arbejdet med etablering af fælles faciliteter i 
samarbejde med menighedsrådet fortsættes med 
ønske om endelig afklaring ultimo 2018. 

Investeringer til forbedringer for brugere af 
svømmehallen er aktuelt inden for de kommende år. 

Udviklings- og vedligeholdelsesarbejder i øvrigt i 
henhold til centerets vedligeholdelsesplan. 

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne anderkende 

Østervrå Idræts- og Kulturcenter for det store arbejde 

centeret har gjort med gennemførelse af første fase 

af projektet ”Vi bevæger Østervrå”.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Østervrå Idræts-

& Kulturcenter til, at: 

- forsætte arbejdet med realisering af ”Vi 

bevæger Østervrå” med fokus på muligheden 

for etablering af sognerådsfaciliteter i 

centeret.
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I projekt ”Vi bevæger Østervrå” trækker afklaring om 
etablering af sognefaciliteter i centret ud. Der er 
fortsat dialog med menighedsrådet om muligheder. 

I 2017 blev der planmæssigt ikke udført større 
vedligeholdelsesarbejder. 

menighedsrådet har haft indflydelse på, at endelig 
beslutning ikke er truffet. 

Ad 2) Bestyrelsen er meget opmærksom på 
fortælling af de gode historier uden dog, at der 
målrettet arbejdes med branding heraf. 

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Dybvadhallen
(selvejende institution)

.

En stigning i udlejede timer i 2017 skyldes udlejede 
timer til FFI Håndbold, Sæby Håndboldklub samt 
Syvsten IF.

     
Der er i 2017 udført diverse malings opgaver, i 
starten af 2018 har vi udskiftet lyskilder til Led i 
omklædningsrum, bad og toiletter, gange og 
motionslokale. Der er indkøbt diverse motionsudstyr 
ca.  Kr. 100.000. som et led i udvidelsesplanerne.

Der arbejdes stadig intenst med at realisere 
planerne omkring Dybvadhallens fremtid som 
Dybvad Aktivitets- og Kulturcenter, dog i en 
reduceret udgave. Det vil blive forsøgt at så vidt 
mulig at holde det inden for de eksisterende rammer 
af Dybvadhallen og Klubhuset.
Området mellem Dybvad Skole og Dybvadhallen er 
også stærkt inde i overvejelserne, hvor vi håber det 
kan blive en del af Landsbyplanen.

Der er for 2018 budgetteret med en mindre stigning 
i antal udlejede timer.
Energioptimeringen på el siden er tilendebragt, og 
for varmesiden vil det ske samtidig med en eventuel 
ombygning.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne kvittere 

Dybvadhallen for det store arbejde centeret har 

igangsat med modernisering af Dybvadhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Dybvadhallens 

bestyrelse til, at:

- forsætte arbejdet med realisering af Dybvad 

Aktivitets- og Kulturcenter med fokus på at 

samle flere aktiviteter og involvere flere 

aktører fra lokalområdet i projektet

- opstille konkrete mål for centerets drift og 

udvikling i 2017/2018

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Bannerslundhallen
(kommunal institution)

Hallen blev i 2017 bl.a benyttet af SEIF Håndbold, 
SEIF Gymnastik, SEIF Badminton, Børneinstitutionen 
Molevitten.

Der er stort set ikke foretaget hverken indvendige 
eller udvendige vedligeholdelser på 
Bannerslundhallen siden, - og hallen trænger nu 
virkelig til ”en kærlig hånd”
Udendørs er der i 2017-18 sket meget nyt. SEIF 
Håndbold har af Frederikshavn Kommune fået 
brugsret over et område ved hallen, og med støtte 
fra fonde er der nu oprettet skaterrampe, 
crossfitområde med kunstgræs, petanquebaner 
samt 2 beachhåndboldbaner. Alt dette står nu til fri 
afbenyttelse for befolkningen i området

Ingen virksomhedsplan i 2017
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Sæby Svømmebad
(Erhvervsdrivene fond)

Med ret tanke, ret handling og ret adfærd vil vi vise
omverdenen, at bæredygtig drift giver mening og på 
langt sigt derfor også kan blive kundens naturlige 
valg.

Hos os skal det være sjovt at være fysisk aktiv. 
Forskellige mennesker har forskellige
oplevelser af hvad der er sjovt, spændende og 
motiverende for netop dem. Vi skal få
vores børn og unge mennesker gjort langt mere 
fysisk aktive og så må vi ikke glemme
den ældre generation, hvorfor vores fokus for 2018 
bliver eXit-Fitness (hygge -Fitness).

Det er svømmebadets ønske, at indgå i en vifte af 
aktiviteter der vi få den ældre generation, til at
bevæge sig mere og jævnligt

Svømmebadet er et tilbud til alle kommunens 
borgere, derfor føler vi også et ansvar for
at de nyankomne får en god integrationsstart. 
Samarbejde med byens anden etniske brugere, 
sikrer os desuden en god modtagelse af nye familier.

En stadig større mængde danske og norske 
svømmeklubber, besøger disse år Sæby. Vores
eksisterende samarbejde med Sæby Fritidscenter, 
bliver i den forbindelse vores styrke. 

Svømmebadet har, på baggrund af Frederikshavns 
Kommunes politik og ønske om
målrettet at forbedre rammerne for etablering og 
udvikling af socialøkonomiske
arbejdspladser til borgerne på kanten af 
arbejdsmarkedet, valgt at indgå i en tæt sparring 
med kommunen. Svømmebadet er visiteret til to 
socialøkonomiske medarbejdere. 

I 2018 skal der være fokus på:

- Senioridræt
- Skolesamarbejdet
- Øget besøgstal – til 120.000 i 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender Sæby 

Svømmebads betydningsfulde indsats med at åbne 

svømmebadet for en bred vifte af brugere, herunder 

borgere på kanten af arbejdsmarkedet og borgere 

med behov for et genoptræningsforløb. 

Kultur- og Fritidsudvalget vil ligeledes gerne kvittere 

for Sæby Svømmebads fokus på at lade flygtninge og 

migranter deltage i svømmebadets funktioner og 

aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer i den forbindelse 

Sæby Svømmebads bestyrelse til, at:

- fortsætte samarbejdet med den kommunale 

genoptræning, sundhedshuset og 

integrations- og arbejdsmarkedsområdet

- fortsætte samarbejdet med øvrige 

institutioner i området og fastholder dialogen 

med Sæby Fritidscenter om udvikling af det 

organisatoriske samarbejde på tværs

- forfølge de udviklingsmål som bestyrelsen har 

fastsat i virksomhedsplanen 2017 

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Sæby Fritidscenter
(selvejende institution)

Statusbeskrivelse:

De fastsatte mål er generelt blevet nået. Der 
arbejdes målrettet på at igangsætte projektet 
”Spektrum”  
Resultatmål for Spektrum : Opføre nyt springcenter, 
energi renovere gamle bygninger.

Opfølgning på forrige virksomhedsplan:

 Følge og præge processen for 
gennemførelse af en harmoniseringsmodel 
på haltilskudsmodellerne i hele 
Frederikshavn kommune.

 Forhandle en gældende driftsaftale på plads 
med Frederikshavn kommune   

Opførelse af Spektrum og nyt springcenter og fokus 
på energirenoveringsprojekt.

SFC er i løbende dialog med alle foreninger i og 
udenfor centeret og muligheder for samarbejder. 
SFC har i 2017 sagt velkommen til tre nye foreninger. 

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne kvittere Sæby 

Fritidscenter for det store arbejde centeret gør for at 

realisere projektet ”Sæby Spektrum”.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer i den forbindelse 

Sæby Fritidscenters bestyrelse til, at:

- forsætte arbejdet med at udvikle ”Sæby 

Spektrum” 

- fortsætte samarbejdet med øvrige 

institutioner i området og fastholde dialogen 

med Sæby Fritidscenter om udvikling af det 

organisatoriske samarbejde på tværs

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.
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Aalbæk Idrætscenter
(selvejende institution)

Ålbæk Idrætscenters bestyrelse har de seneste par 
år arbejdet aktivt med projekt 2020, der forsøger at 
skabe grobund for samling af fritids- og 
sportsaktivisterne under Ålbæk Idrætscenter. 
Projektet er pt. sat på stand-by. 

Skolen:
Aalbæk Skole har skoleåret 2017/18 reduceret deres 
leje af idrætstimer. Ålbæk idrætscenter håber fortsat 
at hver enkelt klassetrin må få deres egne timer, idet 
belastningen og forbruget er for stort, når flere 
klasser er her samtidigt og til en reduceret indtægt. 

Befolkningssammensætningen har ændret sig de 
senere år, hvilket også betyder, at vores udbud af 
fritidsaktivitetsmuligheder skal tilpasses vores 
nuværende situation. Vi har flere ældre lokale 
beboere. Desuden konstateres det, at der i 
sommerhusområderne er et øget antal 
efterlønner/pensionister der bor her i længere 
perioder. 
Vi vil således gerne arbejde hen mod at skabe 
aktiviteter for disse grupper, men mangler pt. 
resurserne til at iværksætte disse.  Vi mener der bør 
være mulighed for flere aktiviteter i dagtimerne. Vi 
er p.t. i dialog med et par potentielle emner til at 
forestå morgenbadminton og seniorgymnastik for 
herrer.

Der arbejdes i 2018 med en forøgelse af 
aktivitetsniveauet. 

Der er påbegyndt en opdatering og et nyt design til 
hjemmesiden på www.aaic.dk.

Der gennemføres i 2018 en renovering af 
”Skydelokalet” 

Albæk idrætscenter har fra 2018 indledt et 
samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om 
at bringe kulturen ud i oplandet. Der er indtil nu 
aftalt tre arrangementer med to i 2018 og ét i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne kvittere Ålbæk 

Idrætscenter for det store arbejde centeret gør for at 

skabe et kraftcenter i og omkring Ålbæk Idrætscenter 

med ”Projektet 2020”.

Kultur- og Fritidsudvalget vil i den forbindelse gerne 

opfordre Ålbæk Idrætscenters bestyrelse til, at:

- Styrke dialogen med borgerforening, 

menighedsråd, stadion, skole, kulturhus, 

ungdomsklub og bibliotek i forhold til 

udvikling af projektet.

- Iværksætte en bruger- og 

behovsundersøgelse i samarbejde med 

foreninger, institutioner og Center for Kultur 

og Fritid med henblik på at afdække 

grundlaget for det videre arbejde med 

”Projekt 2020”

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Aalbæk Stadion
(Foreningsdrevet stadion 
på kommunale arealer)

Opfølgning på forrige virksomhedsplan
Vi fortsætter i samme gode spor, med enkelte 
justeringer. 

Mål og resultatkrav
Vores målsætning er at have en aktiv forening, og 
tilgodese medlemmerne, hvad enten der er få eller 
mange.
Vores frivillige trænere forlanger ikke store hold, 
men tager sig godt af de børn og unge der kommer.
Et snusfornuftigt og arbejdsomt stadionudvalg gør 
sit yderste for at få mest muligt ud af 
driftstilskuddet.

Der er stadig kræfter der arbejder på at flytte flere 
aktiviteter sammen ved Ålbæk Idrætscenter. For os 
er det ude af proportioner bl.a. økonomisk at flytte 
fodboldbanerne til en placering meget tæt på 
jernbanen. Den nuværende placering er ideel, både 
hvad angår sikkerhed, vindforhold og idyl. 
Aalbæk Idrætsforening er desværre ikke længere 
repræsenteret i Idrætscenterets bestyrelse.

Idrætscenteret gør tiltag til at flytte fodboldbanerne, 
men så længe idrætsforeningen selv har baner og 
klubhus, går vi ud fra, at kommunen opretholder 
driftstilskuddet. Der er en god opførsel på stadion, 
og bygninger og baner er indtil videre i meget fin 
vedligeholdt stand. Men der trænger snart til en 
større omgang.
Det er umuligt at drive stadion på en tilfredsstillende 
måde for det nuværende driftstilskud. Der er brug 
for bedre vedligehold af maskinparken og 
bygningerne

På længere sigt arbejder vi på at få vores egen hal på 
stadion. I 2016 har gymnastikafdelingen fået et 
meget stort og dygtigt springhold. Der er investeret i 
springbane, men pladsen i skolens gymnastiksal er 
trang, hvad angår både salen, omklædning og 
depotrum. Indefodbold har specielle krav, som 
idrætscenteret ikke kan honorere. Det drejer sig om 
afholdelse af stævner og hvilke bolde der må 
bruges.

Kultur- og Fritidsudvalget vil appellere til, at 

foreninger og institutioner i Ålbæk rykker sammen og 

arbejder sammen og at der på sigt skabes en ”kultur-

og fritidsø” i området omkring kulturhuset, skolen og 

idrætscenteret i Ålbæk.

Kultur- og Fritidsudvalget vil i den forbindelse gerne 

opfordre hovedbestyrelsen i Aalbæk Idrætsforening til 

at: 

- genoptage dialogen med Ålbæk Idrætscenter 

om brug af centerets faciliteter

- genoverveje de tanker om at etablere en 

minihal ved stadion, som fremgår af 

virksomhedsplanen. 

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Skagen Stadion
(Selvejende fond)

Det er til enhver tid den selvejende institution 
Skagen Stadions mål at skabe de bedste rammer for
foreningerne og brugerne i Skagen, og i samarbejde 
med dem at udvikle faciliteterne således at de
både er attraktive og fremtidsorienterede.

Fastholdelse af Skagen idræts klub.
Fastholdelse og udvikling af træningslejre fra 
Danmark, Norge og Sverige omkring leje af baner.
Fortsæt udvikling af samarbejdet med Skagen 
Festival.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Skagen Stadion til 

at:

http://www.aaic.dk/
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Vores samarbejdspartner i Danmark, Norge og 
Sverige skal optimeres og vil prøve at tiltrække flere
bruger af Skagen Stadion.
I 2018 fortsætter og udvikler samarbejde med 
Skagen Festival omkring gæste camp på Skagen
Stadion.

Fortsæt udvikling af bedre samarbejde med SKFC og 
Skagen Sportscenter.
Undersøge mulighederne for etablering af en 
kunststofbane+ belysning i samarbejde med SIK og
Frederikshavn kommune.

- opstille konkrete mål op for Skagen Stadions 

drift og udvikling, herunder mål for at få flere 

aktive brugere til at benytte banefaciliteterne 

samt klubhuset

- styrke samarbejdet med de øvrige kultur- og 

idrætsinstitutioner i Skagen med henblik på at 

skabe flere aktiviteter på og ved stadion.

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Skagen Kultur- og 
Fritidscenter
(Erhvervsdrivende fond)

Skagen Kultur- og Fritidscenters bestyrelse har ni
udviklingsmål deres virksomhedsplan. 

Overordnet set er alle udviklingsmål opfyldt – eneste 
bemærkning er et fald i antallet af udlejede timer i 
svømmehallen.

- Overskud på driften
- Fastholdelse af skolernes og foreningers leje
- Flere aktiviteter og større indtægter fra 

træningslejre
- Forsættelse af udbedring af mur og 

opfyldelse af vandkvalitetsbekendtgørelsen
- Afvikling af krav om skærpet tilsyn
- Gennemførelse af aftale med ”Sport og 

Fitness”
- Forsat udvikling af samarbejdet om 

medarbejdere og kunder i Skagen
- Forsat udvikling af samarbejdet med kunder 

og arrangører
- Forsat udvikling af bedre samarbejde, bedre 

service og bedre intern kommunikation

Kommunen har anmodet BDO om at undersøge 
SKFCs økonomi. 
Rapporten fra 2016 viste:

A) at der ikke er mulighed for at få bedre 
økonomi i centret

B) at det kommunale tilskud ikke blev brugt til 
konkurrenceforvridende forretning hverken i 
forhold til overnatningssteder eller i forhold 
til spisesteder.

Skagen Kultur- og Fritidscenters bestyrelse har 
fastsat 8 fokusområder og udviklingsmål for det 
kommende år:
(det er de samme som året før)

- Overskud på driften i 2017
- Fastholdelse af skolernes og foreningers leje
- Fastholdelse af aktivitetsniveau fra

lejerskoler og træningslejre
- Gennemførelse af investeringer i henhold til 

vandkvalitetsbekendtgørelsen.
- Aflysning af kommunens 13-punktsplan fra 

2012 med henblik på genopretning af 
Skagen Kultur- og Fritidscenter.

- Gennemførelse af udviklingsproces i 
samarbejde med kommunens embedsmænd 
om udvikling og opdatering af svømmehal og 
de øvrige faciliteter.

- Forsat udvikling af samarbejdet om 
medarbejdere og kunder i Skagen

- Fokus på at få flere flygtning og migranter til 
at bruge SKFCs faciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne anerkende Skagen 

Kultur- og Fritidscenter for det store arbejde med at 

skabe stabil drift igennem en årrække og vil gerne 

kvittere for indsatsen med at skabe flere aktiviteter 

og større indtægter til centeret.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Skagen Kultur- og 

Fritidscenters bestyrelse til, at:

- forfølge de udviklingsmål som bestyrelsen har 

fastsat i virksomhedsplanen 2017 

- forsætte det udviklingsarbejde som centerets 

bestyrelse har igangsat i samarbejde med 

Center for Kultur og Fritid

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.

Skagen Ridehus
(Selvejende fond)

Ingen tekst til dette Der er udsigt til lavere tilskud fra Frederikshavn 
kommune. Dette vil udhule muligheden for at drive 
rideskole på matriklen, så vi håber, Frederikshavn 
kommune tilfører de midler, vi før har fået.

Ingen virksomhedsplan i 2017

Skagen Sportscenter
(Tennis- og 
Badmintonhaller)
(Selvejende fond)

Det er fondens strategi, at anlægget løbende skal 
vedligeholdes, for her igennem at undgå, at 
opgaverne udvikler sig til at blive økonomisk 
uoverskuelige.  
Fonden har gennemført de planlagte tiltag for 2017. 
En ekspertvurdering af gasfyret har vist, at en 
udskiftning pt. ikke er nødvendig, hvorfor dette 
projekt er udskudt på ubestemt tid.
I forbindelse med Fondens overtagelse af 
renholdelse af fortov m.m.  er der ikke indkøbt 
udstyr til vedligeholdelse af disse, idet der i stedet er 
indgået aftale med servicefirma.

Skagen SportsCenter ønsker fortsat selvstændighed, 
men vi er åbne overfor tiltag, der kan styrke 
fællesskabet med byens øvrige sports faciliteter.
Der påtænkes ikke etableret specielle tiltag overfor 
flygtninge eller unge segmentet, idet det er vores 
opfattelse, at sådanne aktiviteter bør ske i forenings 
regi.

Fokus ligger på maximal anvendelse af vores haller.
Som et led i dette arbejdes der med, at:

 få foreningerne til at afholde aktiviteter i 
dagtimerne samt i weekenderne, hvor 
efterspørgslen ikke er så stor.

 hente flere træningslejre og lejrskoler til 
Sportscenteret

 tilbyde mindre events, som afholdes i vores 
haller.

 Indgå i et tættere samarbejde med SIK 
Fond, med henblik på at skaffe flere 

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Skagen Tennis- og 

Badmintonhaller til, at:

- forfølge de udviklingsmål som bestyrelsen har 

fastsat i virksomhedsplanen 2017 

- styrke samarbejdet med øvrige kultur- og 

idrætsfaciliteter i Skagen med henblik på at 

udnytte enhedernes ressourcer og faciliteter  

- arbejde målrettet med branding for at få de

gode historier fortalt.
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træningslejre til Skagen og fastholde Skaw 
Cup.

En løbende almindelig vedligeholdelse er fortsat en 
vigtig del af vores strategi og der er i budget 2018 
afsat kr. 265.000 til vedligeholdelse og mindre 
nyanskaffelser.

Frederikshavn Stadion
(kommunal institution 
med driftsaftale med FFI 
Fodbold)

Mangler virksomhedsplan 
for 2018

Frederikshavn 
Svømmehal
(kommunal institution)

Tilpasning af det tekniske anlæg til den nye 
bekendtgørelse af juni 2017 er gennemført. Der har 
ikke været de store ændringer så heldigvis har 
svømmehallen været forskånet for de store 
driftsmæssige ændringer

I forhold til ønsket om et udvidet samarbejde med 
Iscenter Nord omkring branding er det ikke lykkes at 
imødekomme dette på tilfredsstillende vis. At der 
her er tale om to kommunale institutioner er i sig 
selv ikke nok til at et sådant samarbejde har givet 
mening. Hertil er målgrupperne samt de 
driftsmæssige forskelle for stor. 

Forløbet omkring flygtninge og børnepolitikken er 
derimod udført med tilfredsstillende resultat. I 
forhold til spørgsmålet omkring flygtninge er de 
tiltag som blev iværksat i 2016 meget effektfulde og 
vi oplever fortsat god brug af anlægget og 
efterlevelse af svømmehallens politikker i forhold til 
disse grupper. 

Hvad angår bestræbelser for at få flere børn i 
svømmehallen har vores Venskabsaftener vist sig at 
give et godt resultat. Her har børn under 16 år 
mulighed for, gratis, at tage en kammerat med i 
svømmehallen.

Frederikshavn Svømmehal ønsker fortsat at arbejde 
med de udviklingsmål som svømmehallen har fastsat 
i virksomhedsplanen 

- at styrke samarbejdet med de øvrige kultur-
fritidsinstitutioner i kommunen med henblik på 
publikums- og brugerudvikling. 

- at arbejde målrettet med branding for at få de 
gode historier fortalt. 

Overordnet målsætning:
At videreudvikle svømmehallen, således at denne til 
stadighed vil være på forkant medudviklingen inden 
for området. At være i stand til at bibeholde det høje 
tekniske vandbehandlingsniveau gennem effektiv 
vedligeholdelse samt optimering i tråd med tidens 
udvikling.

For at leve op til visionen har svømmehallen 
følgende overordnet strategi: 
At svømmehallen lever op til kommunens kultur- og 
idrætspolitik. 
At skabe gode rammebetingelser for 
svømmestævner, konkurrencer samt kulturelle 
tiltag. 
At skabe trygge rammer hvor sikkerhed, hygiejne og 
personlig service har topprioritet. 
At udvikle svømmehallen løbende, såvel fysisk som 
driftsmæssigt. 
At være i stand til at omsætte gæsternes behov og 
idéer til virkelighed. 
At øge personalet personligt engagement gennem 
målrettet personalepleje. 
At skabe liv gennem kulturelle tiltag og traditioner. 
At skabe gode rammebetingelser for klubsvømning i 
folkeoplysningsregi. 
At øge kundegrundlaget gennem alternative 
aktivitetstilbud. 
At øge besøgstallet i tyndt besatte tidsrum

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne kvittere for 

modtagelsen af Frederikshavn Svømmehals 

virksomhedsplan 2017 og vil gerne anerkende det 

store arbejde som svømmehallen har gjort for at få 

flere flygtninge og migranter til at bruge hallens 

faciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Frederikshavn 

Svømmehal til:

- fortsat at arbejde med de udviklingsmål som 

svømmehallen har fastsat i 

virksomhedsplanen

- at styrke samarbejdet med de øvrige kultur-

fritidsinstitutioner i kommunen med henblik 

på publikums- og brugerudvikling.

- at arbejde målrettet med branding for at få 

de gode historier fortalt.

Iscenter Nord
(kommunal institution)

  Iscenter Nord`s egne mål er at centret opleves 
som:

o Et godt sted at gæste

Iscenter Nord er et yderst populært center, hvor der 
opleves stor efterspørgsel på såvel brug af tider på 

At udnytte og benytte de nye muligheder til gavn for 
alle centrets bruger og foreninger.

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne kvittere for 

modtagelsen af Iscenter Nords virksomhedsplan 2017 
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o Et godt sted at arbejde
o Et godt sted at udøve idræt.

Den nye arena giver udfordringer i forhold til 
overholdelse af driftsbudgetterne, da den er 
forbundet med en hel del nye driftsudgifter.
Vi arbejdet stadig på at få flere foreninger ind i 
Iscenter Nord. P.t. har vi Elite Nord/White Hawks; 
Frederikshavn Ishockey Klub; Fat Boys Motion 
Hockey; Frederikshavn Curling Club; Frederikshavn 
Skøjteforening, Skøjte og Sportsforening Nord; 
Frederikshavn Dart Klub og Dueforeningen Bangsbo 
086.

isen, som brug af lokaler i bygningen til diverse 
formål.
På Iscenter Nord ser vi ikke en nedgang i brugen af 
hallerne til offentlig skøjteløb. Men vi oplever en 
nedgang i skolernes brug af iscenteret.
Iscenter Nord har i 2018 indgået aftale med 
følgende:
Krisecentret, Frederikshavn Kommune Idrætsklub 
(FKI) og Martec Skoleskibet Danmark.

Iscenter Nord har lavet et samarbejde med FIK og 
FSF, med at de stiller med træner og så har vi 
inviteret SFOèr i Frederikshavn Kommune til at 
komme ud og prøve ishockey og friskøjtning. 

Iscenter Nord vil i 2018 arbejde på et samarbejde 
med Frederikshavn Svømmehal, omkring publikums-
og brugerudvikling samt branding.

At blive fortrolige med nye tekniske løsninger i 
arenaen.
At få de nye samarbejdsaftaler og brugsaftaler 
mellem de to partnere i byggeriet til at fungere i 
hverdagen.
At få højnet information om Iscenterets aktiviteter. 
At øge besøgstallet til Offentlig skøjtning.
At øge udlejningen af banerne til private og 
virksomheder.
At fastholde Istølt i Frederikshavn.
At Iscenter Nord er aktiv på de sociale medier 
(hjemmeside og facebook)

og det store arbejde som iscenteret dagligt gør for at 

sikre et højt aktivitetsniveau i hallerne. 

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer Iscenter Nord til, 

at:

- styrke informationen og øge synligheden om 

iscenterets aktiviteter og muligheder

- forfølge de udviklingsmål som iscenteret har 

fastsat i virksomhedsplanen 2017 

- arbejde målrettet med branding for at få de 

gode historier fortalt.
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Virksomhedplan for 2018 

 

Møldamvej 9 B – 9982 Ålbæk 

Indhold 

1. Forord 
Følgende plan stiles til borgere i Ålbæk by og omegn, brugere af huset samt kultur- og fritidsudvalget i 

Frederikshavn kommune. 

Planen kan rekvireres ved henvendelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Kulturhusets bestyrelse eller 

hentes via:  http://www.aalbaek.eu/albaek/kulturhuset  

2. Virksomhedens rammer 
• Adresse og stamdata 

Institutionens navn er: Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus 

Hjemstedet er Frederikshavn Kommune under adressen Møldamvej 9b, 9982 Aalbæk 

• Formål 

Institutionens formål er at drive et være- og aktivitetssted for interesserede foreninger/organisationer i et 

socialt og kulturelt netværksarbejde. 

• Forudsætninger 

Forudsætningerne for kulturhusets arbejde tager sit udgangspunkt i byens foreningsliv, forretningslivet og 

byens skole. 

• Organisation 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af flg. medlemmer: 

Formand: Margrethe Vejby (Aalbæk Kulturhus) 
Næstformand:  Heidi Aarre (Aalbæk Skole) 
Kasserer: Bente B. Sørensen (Aalbæk Bridgeklub) 

Sekretær: Dianna J. Schmidt (Aalbæk Kulturhus)) 

Menige medlemmer fra foreninger og forretningsliv: Ole Svendsen (Aalbæk Sjøw) – Jens Frederik Jensen 

(Ålbæk Handels- og Håndværkerforening) – Torben Larsen (Anlæg og rengøring) – Birgit Petersen (Simons 

Raaling) – Henrik Thomsen (Aalbæk Borgerforening). 

Foruden den daglige drift, tager bestyrelsen sig også af at skaffe midler til vedligeholdelse og drift af huset. 

Dette sker fx via søgning af fonde, gaver fra lokale foreninger og forretninger, samt indtægtsgivende 

arrangementer.    

http://www.aalbaek.eu/albaek/kulturhuset
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• Fysiske rammer 

Bygningen som Aalbæk Kulturhus rummer, er fra 1898. Den var oprindelig et rødstenshus, men er blevet 

renoveret efter Kulturhusets overtagelse i 2006. Bygningen som oprindelig husede en skole fremstår i dag 

renoveret med nyt køkken, 3 toiletter hvoraf det ene er et handicap toilet, rum 1 med plads til ca. 12 

personer, rum 2 med plads til ca. 12 personer, rum 3 med plads til ca. 40 personer og 1. sal med plads til ca. 

45 personer. 2 små rum bruges til depotrum (udlejes til 2 foreninger). I forlængelse af huset er en dobbelt 

garage (som bruges af skolen) og et lille redskabsrum. Kulturhusets matrikel rummer desuden en stor have 

og en stor terrasse. 

• Nøgletal 

Foreninger der bruger huset: ca. 18 forskellige foreninger på årsbasis 
Andre: Skolen, Frederikshavn kommune, Acut hjælperne og Initiativgruppen bag Lysets Landsby. 
Aalbæk Kulturhus´ eget brug m/møder, højskoleaftener, tirsdags-café og andre arrangementer. 
Udlejning til private: 8 til 10 gange om året. 
 

• Økonomi 

Indtægtssiden: 

Tilskud fra Frederikshavn kommune på 113.593 kr. (2018) 

Budgetteret i 2018 med: 

Udlejning af huset og andet leje på 24.000 kr. 

Arrangementer på 10.000 kr. 

Udgiftssiden: 

Den daglige drift af huset med vedligeholdelse, renovering og køb af materiel, samt vedligeholdelse af 
haven. 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
• Statusbeskrivelse 

Institutionen afholder almennyttige aktiviteter i Aalbæk by og omegn, herunder bl.a. udlejning af ejendom 

til foreninger m. fl, samt foredragsaftener, udstillinger, sangaftner, aktivitetscaféer, osv. 

• Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Indtægtssiden i 2017 var ca. samme som i 2016. Derfor bevares samme budget i 2018 som i 2017. 

• Mål og resultatkrav 

Målet i forhold til tidligere års status har været, at der ikke måtte ske en nedgang på udlejningsområdet, 

samt at mængden og variationen i de sociale arrangementer skulle være statisk – helst stigende (mængden 

af aktiviteter er stigende.)  Der har således ikke været nedgang i 2017 på udlejningsområdet. Det har været 

status quo i forhold til forrige år. Målet er derfor at stadig sætte ind overfor flere udlejninger og 

arrangementer – det være sig indtægtsgivende og andet såsom socialt og kulturelt netværksarbejde. 

• Opmærksomhedspunkter 

Institutionen er opmærksom på kontingent niveau og husets brugerprofil. Der arbejdes på at få flere sociale 

og kulturelle arrangementer bl.a. igangsættende aktiviteter for ledige, pensionister, efterlønnere, tilflyttere 

og andre (der er i efteråret 2017 og foråret 2018 bl.a. opstartet tirsdagscafé for alle, yogahold og 
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kunstgruppe).  Så huset er til tider fuld booket med brugere. Kulturhuset har sammen med 2 andre 

foreninger fået lavet en PR-video om Lysets Landsby – 9982 Ålbæk. Nyt tiltag sættes i gang maj 2018 – en 

12 hullers Krolf-bane i kulturhusets have. Vi ved at den vil blive attraktiv for lokale men også for turister. 

Er opmærksom på og i dialog om at skabe et kultur- og fritidsbaseret kraftcenter i Aalbæk. Er også 

opmærksom på indsatsområdet, når det gælder integrationen af flygtninge og immigranter, med hjælp fra 

kommunens professionelle teams. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2018 
• Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

I forhold til virksomhedsplanen 2017, er der foretaget en justering i virksomhedsplanen 2018. 

• Politiske prioriteringer fokusområder 

Prioritering og fokusområderne er stadig et kulturhus for byens borgere. 

• Opfølgning 

De forskellige tiltag skal følges op. 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2018 
• Fokusområder 

Nuværende foreninger, organisationer og ny oprettede samt fremtidige borger-initiativer. 

• Udviklingsmål  

At fastholde oplægget med Landsbyplanen/Landsbyprofilen udført af Aalbæk Kulturhus/Initiativgruppen i 

samarbejde med andre foreninger bl.a. Aalbæk Borgerforening, samt Frederikshavn kommune.  

At fastholde bosætning af børnefamilier i det lokale samfund og bruge kulturhuset (medborgerhus) som et 

alternativt samlingssted for byens borgere.  

Der er i gang sat samarbejde med menighedsrådet om at opføre et nyt Sogne- og Kulturhus på matriklen 

Møldamvej 9B. 

• Forbedringstiltag 

Meget fokus på kulturhusets stand (et gl. renoveret hus) og nye arrangementer. 

• Iværksættelse og risikovurdering 

Bestyrelsen og husets brugere er ansvarlig for iværksættelse.  

Risikovurdering ligger primært i Frederikshavn kommunes årlige tilskud til huset og husets tilstand, samt 

indtægter fra udlejning af huset. 

 

Bestyrelsen for Aalbæk Kulturhus 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2017 for Fonden for den 
selvejende institution Skagen Stadion. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og fondens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31 . december 2017. 

Fondens årsregnskab godkendes. 

Skagen, den 13. februar 2018 

Bestyrelse 

__ ...,__ ~-:_~-=--=--=-~---lv~ 

Lars Tesgaard 
~ ~cLoi:k,, 

Else Schaltz 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen i Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 
anvendte regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 
anvendte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti 
ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Fonden har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som 
det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 12 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl 
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl 
informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut 
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Skagen, den 13. februar 2018 

ret revisionsaktieselskab 

le E .. g 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne28683 
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LEDELSESBERETNING 

Fondens formål 
Fondens formål er at opføre, indrette og drive et fodboldstadion med tidssvarende faciliteter til 
omklædningsrum, klub- og foreningsarbejde, møder, kurser samt arrangementer efter bestyrelsens skøn 
beslægtede aktiviteter. 

Fondens kapital og virksomhed 
Årets resultat på 84.861 kr. vurderes tilfredsstillende og bedre en forventet i forhold til budgettet for 
2017. 

Fondens indtægter har i lighed med tidligere år bestået i udlejning af baner og lokaler samt tilskud fra 
Frederikshavn Kommune. 

Fondens uddelinger 
Der har i året ikke været uddelinger. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens 
finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Udlejning, baner . 
Udlejning, lokaler . 
Indtægt mast . 
Indtægt beredskabsmast . 
Diverse indtægter. . 
Driftstilskud, Frederikshavn Kommune . 

INDTÆGTER . 

Lønninger . 
Vedligeholdelse og anskaffelser, maskiner . 
Vedligeholdelse, baner og udenomsarealer . 
Brændstof, div. kørsel. . 
Driftsudgifter, klublokaler . 
Fælles omkostninger . 
Afskrivninger . 

OMKOSTNINGER . 

RESULTAT FØR RENTER . 

Finansielle omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT . 

Ikke revideret 
budget 

Note 2017 2017 2016 
kr. tkr. kr. 

115.455 120 63.824 
142.631 140 163.953 
21.394 22 27.728 
15.835 15 15.373 

400 o o 
1.587.815 1.578 1.566.424 

1.883.530 1.875 1.837.302 

-737.549 -750 -693.705 
-31.393 -25 -25.594 
-71.383 -110 -130.533 
-17.561 -15 -13.477 

1 -154.619 -162 -114.452 
2 -121. 791 -150 -137.911 
3 -590. 756 -571 -549.223 

-1.725.052 -1. 783 -1.664.895 

158.478 92 172.407 

4 -73.617 -82 -107.696 

84.861 10 64. 711 

2017 2016 
kr. kr. 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Årets resultat . 
Overført fra tidligere år . 

Til disposition . 

Henlagt til bestemte formål. . 
Overført resultat . 

Disponeret . 

84.861 64. 711 
57.045 42.334 

141.906 107.045 

125.000 50.000 
16.906 57.045 

141.906 107.045 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Skagen Stadion, grundværdi 1. januar 2016 . 

BUNDNE AKTIVER . 

Skagen Stadion, klubhus................................................. 5 
Maskiner.................................................................... 5 
Tilgodehavender fra salg . 
Andre tilgodehavender . 
Likvider . 

DISPONIBLE AKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Grundkapital. . 
Opskrivning af grundværdi 1. januar 2005 . 
Opskrivning af grundværdi 31. december 2007 . 

BUNDEN FONDSKAPITAL . 

Overført overskud......................................................... 6 

DISPONIBEL FONDSKAPITAL. . 

EGENKAPITAL . 

Hensættelser............................................................... 7 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Spar Nord Bank A/S, Skagen. . 
Modtagne forudbetalinger . 
Anden gæld..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Periodeafgrænsningsposter . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2017 2016 
kr. kr. 

2.408.500 2.408.500 

2.408.500 2.408.500 

767.141 1.337.984 
68.034 87.947 
4.598 11.489 
1.796 18.994 

379.633 309.129 

1.221.202 1.765.543 

3.629.702 4.174.043 

2.037.600 2.037.600 
192.600 192.600 
178.300 178.300 

2.408.500 2.408.500 

16.906 57.045 

16.906 57.045 

2.425.406 2.465.545 

175.000 50.000 

175.000 50.000 

922.427 1.493.271 
20.305 36.140 
72.551 106.396 
14.013 22.691 

1.029.296 1.658.498 

3.629.702 4.174.043 

9 

10 
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NOTER 

Ikke revideret Note 
budget 

2017 2016 2016 
kr. tkr. kr. 

Driftsudgifter, klublokaler 1 
El. ........................................................ 52.537 60 29.337 
El - Værksted og baner ............................... 11.681 10 12.123 
Vand - "Huset" /værksted. ............................ 30.061 30 17.264 
Varme ................................................... 29.032 37 -3.582 
El, vand og varme .................................... 123.311 137 55.142 

Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 31.308 25 59.310 

Driftsudgifter, klublokaler i alt. ................... 154.619 162 114.452 

Fælles omkostninger 2 
Administrationsudgifter .............................. 7.236 10 8.091 
Telefon og internet.. ................................. 3.448 5 6.253 
Revision og regnskabsassistance .................... 9.375 10 9.000 
Renovation ............................................. 4.674 6 4.923 
Rengøring ............................................... 9.797 10 9.466 
Forsikringer. ............................................ 55.887 60 56.748 
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ................. 1.872 15 14.048 
Sikring Nord ............................................ 11.086 16 14.343 
Møder, repræsentation, 
personaleomkostninger mv .......................... 18.416 18 15.039 

121.791 150 137.911 

Afskrivninger 3 
Skagen Stadion, klubhus ............................. 570.843 571 537.607 
Maskiner ................................................ 19.913 o 11.616 

590.756 571 549.223 

Finansielle omkostninger 4 
Banklån. ................................................. 82.295 82 115.531 
Periodiserede renter, primo ......................... -22.691 o -30.526 
Periodiserede renter, ultimo ........................ 14.013 o 22.691 

73.617 82 107.696 
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NOTER 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1 . januar 2017 . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Afskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

Overført overskud 
Saldo 1. januar . 
Årets overskud . 
Til disposition . 
Henlagt til bestemte formål.. . 

Saldo 31. december. . 

Hensættelser 
Saldo primo. . 
Hensat i året . 
Anvendt i året . 

Anden gæld 
Diverse omkostningskreditorer . 
A-skat og AM-bidrag . 
ATP og sociale udgifter . 
Feriepengeforpligtelse . 
Beskattede feriepenge . 
Skyldige pensioner . 

Note 

5 

Skagen 
Stadion, 
klubhus Maskiner 

7.513.555 234.031 
7.513.555 234.031 

6.175.571 146.084 
570.843 19.913 

6.746.414 165.997 

767.141 68.034 

2017 2016 
kr. kr. 

6 
57.045 42.334 
84.861 64.711 

141.906 107.045 
-125.000 -50.000 

16.906 57.045 

7 
50.000 500.000 

125.000 50.000 
o -500.000 

175.000 50.000 

8 
666 33.468 

12.384 11.252 
2.499 2.422 

50.989 53.687 
1.919 1.555 
4.094 4.012 

72.551 106.396 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 9 
Der er ingen eventualposter. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 1 O 
Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank A/S, Skagen, er der givet pant i matr. nr. 221 a, 
Skagen Markjorder, Stadionvej 2, 9990 Skagen, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 
2017 udgør 3.175.641 kr. 

Til sikkerhed for gæld til Spar Nord Bank A/S, Skagen, er der udstedt ejerpantebrev, 160.000 
kr., der giver pant i følgende af fondens maskiner: 

1 stk. Jakobsen 5111 græsslåmaskine, serienr. 69117168 
1 stk. 5 leds Rotomec 21 O rotoklipper, serienr. 5636 
1 stk. 3 meters græsstrigle mrk. Hatsenbichler, serienr. 3697-2/00 
1. stk. Gandy 90 såmaskine, model 36H13, serienr. 98177 



12 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, fondens vedtægter og den 
nedenfor beskrevne regnskabspraksis. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år. 

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 

RESULTATOPGØRELSE 

Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets 
udgang. 

Lønninger 
Lønninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social 
sikring mv. 

Andre omkostninger 
Andre omkostninger omfatter omkostninger til fællesomkostninger, vedligeholdelse af maskiner, 
arealer og lokaler mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCE 

An lægsaktiver 
Skagen Stadions grundværdi er opført til seneste officielle ejendomsvurdering. Regulering af 
ejendomsvurderingen sker over opskrivninger, som en del af den bundne egenkapital. 

Skagen Stadions klubhus er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivninger sker i samme takt og med samme beløb, som afviklingen af gælden til Spar Nord Bank 
A/S. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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VIRKSOMHEDSPLAN 2017 – NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 

 

1. Forord 

Herværende virksomhedsplan er udarbejdet i et interregnum, idet museets hidtidige direktør Michael Ax 

fratrådte den 1. januar 2018. Souschef Henrik Gjøde Nielsen er konstitueret direktør, foreløbigt frem til ul-

timo 2018. Det ændrer dog ikke ved museets basale arbejde og langsigtede strategi. Henrik Gjøde Nielsen 

har af bestyrelsen fået fri hænder til at disponere. Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til Skabelon 

for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune, godkendt i Kul-

tur- og Fritidsudvalget 21. august 2013, Center for Kultur og Fritid, april 2017, dok.nr. 1850379. 

 

2. Virksomhedens rammer 

Adresse og stamdata 

Nordjyllands Kystmuseum, Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn. 

CVR. 44225514. 

www.kystmuseet.dk. 

info@kystmuseet.dk. 

Tlf. +45 98 42 31 11. 

Statsanerkendt museum under museumsloven. 

Selvejende institution. 

Formål 

Jf. museets vedtægter: 

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde 

virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår 

fra de ældste tider til nu. Museet driver lokalhistoriske arkiver, som skal dokumentere Frederikshavn Kom-

munes lokalhistorie gennem indsamling af arkivalier, billeder, lydoptagelser og trykt materiale. 

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt 

udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets 

og lokalarkivernes samlinger. 

Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendig konservering. 

Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolknings-

grupper. 

Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Frederikshavn Kommune med særlig fokus på nordjysk 

kystkultur. 

Museet varetager marinarkæologisk ansvar i Region Nordjylland. 

Indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og 

emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. 

Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samar-

bejde og gensidig bistand. 

Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. 

Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk 

planlægning. 

Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter 

nærmere retningslinjer fra Kulturstyrelsen. 

Forudsætninger 

Museets forudsætninger for det videre arbejde er samlet i Strategi for Nordjyllands Kystmuseum 2014-2020, 
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28. april 2014, som er tilgængelig på museets hjemmeside. Relevante dele inddrages i herværende virksom-

hedsplan, dog i mindre grad end i museets foregående virksomhedsplan. Der henvises i herværende virksom-

hedsplan til begge dele. 

Museets mission: Nordjyllands Kystmuseum skaber viden, læring og oplevelser, og vil – inden for sit ansvars-

område – belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår fra de ældste tider til nu. Museet 

har særlig fokus på nordjysk kystkultur belyst gennem områdets marine næringer samt den særlige geologi-

ske og kulturlandskabelige udvikling. 

Museets vision 2020: Nordjyllands Kystmuseum er anerkendt som en relevant og førende kulturinstitution 

for formidling af – og forskning i – kystkultur. 

Organisation 

Museets ledelse består af museumsleder og souschef. Museumslederen er særlig ansvarlig for den admini-

strative og tekniske stab, dvs. administrations- og økonomimedarbejdere, forvalter, publikumsservice og ser-

vicemedarbejdere. Souschefen er særlig ansvarlig for den faglige stab, dvs. inspektører, formidlere, samlings- 

og registreringsmedarbejdere. I konstitueringsperioden varetager souschefen begge ansvarsområder. 

Museets bestyrelse arbejder med tre fokuspunkter: Optimering, herunder økonomi, drift, personale, organi-

sation og opgaver. Udvikling, herunder strategi, personale, formidling, projekter. Kommunikation, herunder 

ekstern, intern, museums- og venneforeninger. 

Fysiske rammer 

Museets ejendomme: 

P. K. Nielsens Vej 8-10, Skagen. Museum og administration. Matr. 37. 

Vesterbyvej 15A, Skagen. Smedje. 

Vesterbyvej 15C, Skagen. Maskinværksted. 

Vesterbyvej 13, Skagen. Beboelse. 

Havnevej 1, Sæby. Voerså Gl. Skole. 

Bakkevej 36, Frederikshavn. Matr. 48B. 

Lejede lokaler: 

Dr. Margrethes Vej 1, Frederikshavn. Lokalarkiv og administration. 

Dr. Margrethes Vej 6, Frederikshavn. Museum. 

Dr. Margrethes Vej 4, Frederikshavn. Marinarkæologisk afdeling, grafisk afdeling. 

Fylleled 26, Frederikshavn. Magasin. 

Randersgade 53, Frederikshavn. Magasin. 

Depot forsvaret. Magasin. 

Algade 1, Sæby. Konsul Ørums Gaard. Museum. 

Søndergade 1B, Sæby. Lokalarkiv. 

Lånte lokaler: 

Understedvej 23, Frederikshavn. Bangsbo Fort. 

Sct. Laurentiivej 113, Skagen. Lokalarkiv. 

Redningsstation i Kandestederne, Kandebakkevej 16, Skagen. Udstilling. 

Redningsstation Gl. Skagen, Jeckelsvej 12, Skagen. Udstilling. 

Havnebygning, Sæby Havn, ved Redningsstationen, Havnen 12, Sæby. Udstilling. 

Nøgletal 

Besøgstal i alt på Kystmuseet i 2017: 242.110. Besøgstallet, der kan specificeres mere indgående end det er 

gjort nedenfor, fordeler sig således: 

Kystmuseet Sæby: 5.092. 

Kystmuseet Bangsbo: 12.511. 

Kystmuseet Fortet: 16.822. 



 

3 
 

Kystmuseet Skagen: 22.475. 

Ordinære gæster i alt: 73.481. 

Besøgende i museets kulturmiljøer, i alt: 68.200. 

Besøgende i museets satellitudstillinger samt arbejdende værksted: 100.429. 

Kulturmiljøer, satellitudstillinger og arbejdende værksted i alt: 168.629. 

Besøgende i alt: 242.110. 

Til besøgstallene skal knyttes en række bemærkninger: 

Museet satte publikumsrekord i 2017, målt i forhold til besøgstal og i forhold til ydelser, og kom ud af året 

med et samlet publikumstal på disse parametre på 73.481 besøgende. Tallet er resultatet af et stærkt øget 

aktivitetsniveau på det formidlingsmæssige område, dvs. en bevidst og målrettet strategi. Hermed overgås 

langt museets hidtidige rekord, hvilket var 61.943 besøgende i stiftelsesåret 2009. Da tallet 73.481 var gjort 

op, modtog museet meddelelse fra Danmarks Statistik, der fastsætter kriterierne for den officielle museums-

statistik, om, at museet også skulle tælle gæster i museets kulturmiljøer, caféer, arbejdende værksteder mv. 

Dette tal blev opgjort til 168.629 besøgende, særligt takket være museets kulturmiljøer, således at det sam-

lede besøgstal for 2017 kommer op på 242.110 besøgende. Der er således på alle parametre tale om en 

markant stigning i museets besøgstal, hvad enten vi tæller de ”rå” besøgende eller efter de nye direktiver fra 

Danmarks Statistik. Hertil kommer de mange brugere, der findes på andre formidlingsplatforme, primært 

netbaserede og museets KYSTapp. Disse er ikke gjort op. 

Økonomi 

Regnskabet er under revision medio april 2018. 

Forventet omsætning 2017: 14.476.899 kr. 

Regnskabet balancerer. 

Årsværk: 22,1. 

 

3. Status på virksomhedens egne mål 

Statusbeskrivelse 

Som i de foregående år har museet fastholdt fokus på implementering af museets strategi 2014-2020. Stra-

tegien udstikker hovedretningen for museets udvikling og indeholder delstrategier for de fleste områder af 

museets virksomhed. Gennemgående er det, at der konstant arbejdes på at skærpe museets profil som kyst-

museum og samtidig fastholde en stabil drift, der både sikrer det fundamentale, lovmæssige museumsar-

bejde, der udgøres af de fem søjler, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, og 

samtidig er afgørende for øget synlighed, som jo er det museet i almindelighed bedømmes på. Endelig er det 

et gennemgående forhold, at der arbejdes på museets fortsatte udvikling, på adskillige fronter. 

Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Museets strategi 2014-2020 er således fortsat gældende, og kan betegnes som museets kulturhistoriske stra-

tegi, funderet på de fem søjler. Som en slags overbygning på denne strategi, tog museet i 2017 fat på udar-

bejdelse af en egentlig forretningsstrategi, i samarbejde med Erhvervsservice Nord. Forretningsstrategien vil 

virke tilbage på museets kulturhistoriske strategi. Arbejdet med forretningsstrategien fortsættes og afsluttes 

i 2018. 

Arbejdet med beskrivelse og konkretisering af en ny afdeling af Kystmuseet med tilknytning til Bangsbo Fort 

blev sat i bero i 2017 pga. arkitektfirmaets konkurs. 

Mål og resultatkrav 

Den negative tendens i bidragene til museets drift synes at fortsætte. Det er således fortsat af afgørende 

betydning for museets udviklingsmuligheder, at der til stadighed holdes fokus på mulighederne for at til-

trække ekstern finansiering. Dette kræver imidlertid, at der i basisdriften friholdes ressourcer til at udvikle 
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idéer til væsentlige projekter, foretage den nødvendige fundraising og ikke mindst gennemføre de pågæl-

dende projekter. 

Opmærksomhedspunkter 

Museets stramme økonomi fordrer en stram styring af museets drift. Dette stiller krav til museets medarbej-

dere, særligt de ansvarlige for den økonomiske og administrative styring, men også til museets medarbejdere 

i det hele taget, såvel de, der er ansvarlige for at gennemføre videnskabeligt arbejde og formidling, som de, 

der står i fronten. F.eks. modtages de nødvendige indskrænkninger af åbningstider selvsagt ikke altid med 

tilfredshed af publikum, og så er det frontpersonalet, kustoderne, der må holde for. Museets har gennem 

flere år optimeret omkostningsniveauet inden for forsikringer, alarmer, telefoni mv., og det er museets op-

fattelse, at omkostningerne på dette område styres effektivt, men der arbejdes fortsat på at gøre det bedre. 

 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 

Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Kultur- og Fritidsudvalget har i september 2016 tilkendegivet, at det meget gerne vil følge med i Nordjyllands 

Kystmuseums arbejde frem mod 2020, at projektet er meget ambitiøst og potentielt kan være med til at 

brande Frederikshavn Kommune som en kyst- og havnekommune i udvikling, og at Frederikshavn Kommune 

er åbne for at bidrage til arbejdet i form af sparring og vejledning. Museet har fulgt op på denne tilkendegi-

velse ved afholdelse af en række orienteringsmøder med kulturforvaltningen, og har herunder redegjort for 

de forskellige projekters stade, inkl. arbejdet med en ny afdeling med tilknytning til Bangsbo Fort. Der er 

aftalt yderligere kontakter og initiativer i takt med de enkelte projekters udvikling frem mod konkretisering. 

Dette gælder også et væsentligt punkt som strategiplanens punkter om energibesparelser og energioptime-

ring, som kræver aktiv medvirken fra Frederikshavn Kommune i forhold til de bygninger, museet lejer af 

kommunen. Overordnet henvises til museets strategi 2014-2020, samt komprimeringerne her af i Virksom-

hedsplan 2016. 

Politiske prioriteringer og fokusområder 

Kultur- og Fritidsudvalget har i september 2016 opfordret Kystmuseet til at have særligt fokus på at få flere 

flygtninge og migranter som brugere af museet. Museet har i 2017 afholdt en række rundvisninger og fore-

drag for sprogskoler og beboere på flygtningecentre. Hertil komme almindelige museumsbesøg af flygtninge 

og migranter, som særligt bruger Kystmuseet Bangsbo og dettes kulturmiljø. Det er museets indtryk, at disse 

grupper nu i højere grad er blevet opmærksomme på museets eksistens, og at der dermed er igangsat en 

positiv og i nogen grad selvforstærkende bevægelse. 

Opfølgning 

Museet har fortsat fokus på at få flere flygtninge og migranter som brugere af museet. Sprogbarrieren er 

typisk blevet overvundet ved tolkebistand. Museets udstillinger lider gennemgående under, at skiltning pri-

mært er foretaget på dansk, hvilket dog i nogen grad opvejes af det personlige møde mellem gæster og 

rundvisere eller frontpersonale. Et forhold, der kan bidrage til yderligere brug af museet af flygtninge og 

migranter, er, at disse bliver meget overraskede og chokerede over at opdage, at Danmark også har været i 

krig, som det sker, når de besøger vores besættelseshistoriske udstillinger. For f.eks. syriske flygtninge er krig 

en ganske anden og mere nærværende størrelse. Et interessant projekt vil være at studere og sammenkoble 

danske og syriske brugeres oplevelse af krig og museum; dvs. interessant for begge parter. Et sådant projekt 

vil kunne indgå i den påtænkte nye afdeling ved Kystmuseet Bangsbo Fort. 

 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 

Fokusområder 

Ud over de fortsat gældende fokusområder i strategi 2014-2020 forventes det, at det afbrudte arbejde med 

den nye afdeling ved Bangsbo Fort genoptages og afsluttes i 2018, på projektstadiet. Herefter skal der tages 
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fat på virkeliggørelse af projektet, hvilket indebærer afstemning med interessenter, godkendelser mv., samt 

fundraising. 

Udviklingsmål 

Det iværksatte arbejde med udvikling af forretningsstrategi afsluttes efter planen ultimo 2018, og det for-

ventes, at dette vil forlene museet med en skærpelse af museets profil på adskillige områder, og at imple-

menteringen af denne strategi, sammen med strategi 2014-2020, vil give museet fornyet dynamik. 

Forbedringstiltag 

Efter som museets konstituerede leder i konstitueringsperioden både er administrativ og faglig leder, og skal 

indløse kontraktmæssige forskningsforpligtelser, der er bundet op på den konstituerede leder, kan imødeses 

en hurtigere arbejdsgang på alle parametre på ledelsesniveau, når museet i 2018 ansætter en ny direktør. Et 

fuldt besat ledelsesniveau, med direktør og souschef, vil forbedre museets udviklingsmuligheder og udvik-

lingstakt på såvel det administrative som på det faglige niveau. 

Iværksættelse og risikovurdering 

Det er besluttet at afvente ansættelse af ny direktør, til den omtalte forretningsstrategi foreligger, således at 

museet præcist kan definere, hvilken profil der ønskes på ledelsesposten. Dette for ikke at risikere at blive 

slået tilbage i forbindelse med udviklingen af forretningsstrategien, og i særdeleshed af hensyn til museets 

fortsatte udvikling. I øvrigt arbejdes videre med såvel de initiativer, som er nævnt her, som de initiativer, der 

fremgår af museets strategi 2014-2020, samt endelig yderligere en række faglige og udviklingsmæssige initi-

ativer. 

En risiko i forbindelse med konstitueringsperioden er, at museet fagligt får et efterslæb, ikke mindst i forbin-

delse med de store forsknings- og formidlingsprojekter, der afvikles i 2018, herunder det Velux-finansierede 

projekt Atlantvolden i Nordjylland, samt museets mange bidrag til Frederikshavn købstadsjubilæum, herun-

der udarbejdelse af udstillinger og en stor bog om Frederikshavn købstad. Det vil kræve en ekstraordinær 

indsats at indløse de mange projekter, men det er museets vurdering, at det kan lade sig gøre. 

Sagt med andre ord: Kystmuseet leverer som aftalt, men skal en risikovurdering anføres, må det blive i for-

bindelse med et fagligt efterslæb. Således betyder konstitueringen, at en række ikke kontraktbundne artikler 

i fagfællebedømte tidsskrifter ikke bliver publiceret i 2018. Det er ikke et akut problem, men det er heller 

ikke en situation der må fortsætte, i lyset af de øgede krav til videnskabelig produktion fra museerne. Krav, 

der kan forventes skærpet i de kommende år. 
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Virksomhedsplan 2018 

Musikskolen i Frederikshavn Kommune 

1. Forord 

Virksomhedsplanen beskriver Musikskolens Rammer, herunder faktuelle oplysninger, 
arbejdsgrundlag, fysiske rammer og medarbejderstab. Nøgletal, herunder økonomi, 
elevsammensætning og aktivitetsniveau. Herefter følger Status 2018 på Musikskolens egne mål 
samt de politiske mål 2018. Sidste kapitel omhandler Musikskolens fremtidsplaner og 
udviklingsmål for 2018. 

2. Musikskolens rammer 

Faktuelle oplysninger 

• Musikskolens adresse er Rådhus Alle 98, 9900 Frederikshavn 
• Telefon: 9845 9099 Email: musikskolen@frederikshavn.dk  
• Hjemmeside: www.musikskolen.frederikshavn.dk 
• YouTube: www.youtube.com/musikskole9900 
• Facebook: www.facebook.com/musikskolenifrederikshavnkommune  
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Ledelse og stabsfunktioner: 
• Musikskoleleder:                            

Thomas Albæk Jakobsen  
• Souschef: Tove Therp 
• Afdelingsleder: Lasse Baggenæs 
• Sekretær: Malene Aalund Rasmussen 
• Koordinator: Lone Lindhardt 
• Tillidsvalgte:  

• Karen Marie Lyng, TR 

• Stellan Thaarup TRS 

• Michael Harding, AMR 

• Frank Sørensen, 
medarbejderrepræsentant 

• Signe Højmark Thaarup, 
medarbejderrepræsentant 

Arbejdsmiljøgruppe: 
• Thomas Albæk Jakobsen 
• Michael Harding 

MED-udvalg: 
• Thomas Albæk Jakobsen, leder 

• Tove Therp, souschef 
• Lasse Baggenæs, afdelingsleder 
• Michael Harding, AMR 
• Karen Marie Lyng, TR 
• Frank Sørensen, medarbejderrepræsentant 

• Signe Højmark Thaarup, 
medarbejderrepræsentant 

• Malene Aalund Rasmussen, 
medarbejderrepræsentant 

Musikskolebestyrelsen: 
• Gabriella Hartvig, forældrerepræsentant 
• Charlotte Olivius, forældrerepræsentant 
• Liza Wilhelmsen, forældrerepræsentant - 

næstformand 
• Carina Johansen, forældrerepræsentant 
• Villy Olesen, elevrepræsentant o. 25 år 
• Laila Andersen, elevrepræsentant o. 25 år - 

formand 
• Frank Sørensen, medarbejderrepræsentant

http://www.musikskolen.frederikshavn.dk
http://www.youtube.com/musikskole9900
http://www.facebook.com/musikskolenifrederikshavnkommune
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Medarbejderstab 

Musikskolen har 33 medarbejdere. Staben udgøres af 3 ledere (hvoraf 2 har undervisningsopgaver 
svarende samlet set til 22/37), 1 sekretær, 1 koordinator/underviser, 25 undervisere, 2 vikarer 
(undervisning) samt 1 mikroflex-jobber. Flertallet af underviserne er deltidsansatte 

Arbejdsgrundlag 

• Musikskolens formål iflg. vedtægternes §1 

Stk. 1  
Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe 
forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Herunder 
udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem et bredt udvalg af 
undervisningstilbud, samt udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig 
musikalsk stillingtagen. 
 
Stk. 2. 
At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder 
som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent.  
 
Stk. 3  
Gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale musikmiljø, herunder 
samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) eller andre aktører omkring talentudvikling. 
 
Stk. 4  
At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn Kommune. 

• Frederikshavn Kommune er jf. Bekendtgørelse af lov om musik § 3b. forpligtet til at drive en 
musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med 
kommunalt tilskud. Musikskolen drives som en kommunal institution. 

Jf. §3b Stk. 2. i Bekendtgørelse af lov om musik administrerer og driver Musikskolen, 
musikskolen i Læsø Kommune. Dette sker i tæt samarbejde med Læsø Kommune. 

Jf. den ny skolelov skal der fra 2014 være et forpligtende samarbejde mellem Musikskolen 
og kommunens folkeskoler. 

Jf. Musikskolens vedtægter §3 stk. 2 kan Musikskolen tilbyde undervisning inden for en 
række øvrige kreative og æstetiske udtryk. Således udfører Musikskolen projektet 
Filmmaskinen frem til udgangen af 2016. Filmmaskinen er finansieret af borgmesteren og 
KulturKanten. 

Fysiske rammer 

Musikskolen har 3 centrale afdelinger med egne lokaler i Det Musiske Hus, Manegen og på 
Kappelborg. Udover undervisning i egne lokaler, undervises der decentralt på kommunale og 
private skoler samt i enkelte kirker. 
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Voksne
Børn og unge

Aktivitetselever
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Voksne
Børn og unge

Unikke elever (cpr)

• Antal unikke elever (cpr): 778 

• Børn og unge u. 25 år: 424 

• Voksne o. 25 år: 354 

• Aktiviteter, hvor deltagerne ikke er elever 

• Deltagere børnekordagene: ca. 600 

• Musikskoledag og demo’er på skolerne: 
ca. 2.000 

• Musik til alle! i institutionerne: ca. 1.400 

• Antal aktivitetselever: 956 

• Børn og unge u. 25 år: 567  

• Voksne o. 25 år: 389 

• Langt størstedelen af vokseneleverne 
synger i kor, mens kun en mindre del går 
til instrumental/sang-undervisning

• Antal årsværk i alt: 21,93 

• Ledelse: 2,4 

• Lærer: 18,97 

• Koordinator: 0,32 

• Sekretær: 1 

• Mikroflexjob: 0,27 

• Musikskolens takster fremgår af 
Musikskolens hjemmeside 

• Det er muligt at opnå 1/2 eller 1/1 friplads, 
hvis betaler er økonomisk dårligt stillet
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3. Nøgletal 

Økonomi 2017 

• Kommunalt tilskud: 6.733.350,- 

• Statslig tilskud - refusion af lærerløn og lederløn samt kørsel: 971.863,- 

• Statslig tilskud til talentudvikling: 125.000,- 

• Elevbetaling: 1.704.375,- 

• Salg af undervisning: Til andre institutioner, kulturskoler og samarbejdende foreninger: 315.350,- 

Indtægtsgrundlag 
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4.  Status 2016 og udviklingsmål 2017 

Aktiviteter og projekter 

I	2017	har	Musikskolen	ha?	et	fint	akBvitetsniveau	med	afviklinger	i	både	egne	og	eksterne	rammer,	
heriblandt	flere	opgaver	i	kommunalt	regi	for	borgmesteren.	Derudover	har	eleverne	medvirket	i	
arrangementer,	hvor	Musikskolen	kun	optræder	som	formidler,	ligesom	eleverne	har	deltaget	på	egen	
hånd	i	det	lokale	musikmiljø	eller	i	projekter	arrangeret	af	skoler,	gymnasie	og	andre	insBtuBoner	.		

Det	vigBgt	at	bemærke,	at	igennem	Musikskolens	undervisning	skabes	forudsætningen	for,	at	eleverne	
kan	indgå	i	alle	disse	sammenhænge.	Dermed	sagt,	så	skaber	undervisningen	de	håndværksmæssige	
forudsætninger	for	at	eleverne	kan	optræde	og	dermed	berige	det	lokale	musikmiljø	både	i	og	uden	for	
Musikskolens	regi.	

Samarbejdet	med	de	andre	musik-	og	kulturskoler	i	Nordjylland	(Kulturskoler	i	Nordjylland)	kører	på	fuld	
kra?	med	mange	interessante	projekter.	Musikskolen	har	også	samarbejdet	med	Hjørring	Musiske	Skole	
og	Brønderslev	Kulturskole	omkring	strygerområdet	og	Jazzcamp	for	piger.	DeVe	trio-samarbejde	
mellem	de	tre	kommuner	synes	fortsat	at	være	aVrakBvt	at	bygge	videre	på.	

Musikskolen	har	igen	samarbejdet	med	DR	Bigband,	hvor	10	elever	fik	mulighed	for	at	øve	med	
bigbandet	i	studie	2	i	DR	Byen.	E?erfølgende	spillede	de	med	bigbandet	på	tre	numre	skrevet	af	
sangskrivere	fra	Lydkanten	Bl	en	koncert	i	Det	Musiske	Hus.	

Samarbejdet	med	insBtuBonerne	i	dagBlbud	har	udviklet	sig	posiBvt,	men	vi	har	svært	ved	at	følge	med	
e?erspørgselsen.	Resultaterne	er	også	begyndt	at	vise	sig,	da	vi	fra	pædagogerne	hører	om	posiBve	
effekter	af	Musik	Bl	alle!		

Med	skolerne	er	det	blevet	Bl	enkelte	samarbejder	og	et	asylkor	med	både	danske	og	udenlandske	børn	
på	Strandby	Skole.	I	e?eråret	2017	er	der	ligeledes	etableret	et	samarbejde	med	Bangsbostrand	Skole,	
hvor	vi	varetager	musikundervisningen	i	folkeskolens	0-2.	klasse.	Derudover	fungerer	projekterne	
Børnekordage	og	Musikskoledage	rigBg	godt	i	samarbejde	med	skolerne.	

Musikskolen	har	ha?	stor	synlighed	i	lokalsamfundet	det	forgangne	år	i	både	presse	og	på	de	sociale	
medier.	Også	på	“vandrørene”	fornemmes	det	at	både	elever,	forældre	og	poliBkere	bakker	op	om	
Musikskolen	og	dens	akBviteter.	Makedsføringsstrategien	justeres	løbende	i	forhold	Bl	behov.	

Udover	koncerter	har	Musikskolen	ha?	flere	andre	projekter,	og	niveauet	i	2017	er	det	samme	som	i	
2016.	Af	projekter	kan	nævnes	de	alBd	succesfulde	Børnekordage	for	alle	kommunens	4.	klasser	og	
faggruppeprojekter,	hvor	eleverne	fordyber	sig	i	deres	instrument.	
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Udviklingsmål: 

• Musikskolen vil fortsat udvikle på eksisterende projekter og samarbejdsrelationer 

• Musikskolen vil være progressive, når det drejer som om samskabende 
virksomhed med både kommunale og ikke-kommunale partnere 

• Musikskolen vil fortsat arbejde målrettet for større synlighed og kendskab hos 
kommunens borgere
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Pædagogisk udvikling 

Som et led i det forpligtende samarbejde med folkeskolen, er det i 2017 blevet til et 
samarbejdsprojekt med Bangsbostrand Skole og 10. klasses centret. Der er endnu langt til 
reelle tværgående samarbejder, der har læringseffekt på den lange bane. Musikskolen ser 
gerne samarbejdet styrket yderligere på både ledelsesniveau og i relationen mellem lærerne. 
Dog er vores oplevelse efter flere års forsøg på at trænge igennem til folkeskolen, at skolerne 
ikke prioriterer det musiske eller er interesseret i at samarbejde på trods af at der ligger et 
lovgrundlag herfor.  

Samarbejdet med institutionerne fungerer upåklageligt og det pædagogiske er inde i en god 
udvikling med Musikskolens undervisere og institutionens pædagoger i et ligeværdigt 
samarbejde. Dog vil Musikskolen få svært ved finansiere det egenhændigt fremover, så vi 
håber på en vision for området. 

�6

Udviklingsmål: 

• Musikskolen vil afvente et udspil fra skolerne om fremtidige samarbejder  

• Musikskolen vil fortsætte samarbejdet med dagtilbudsområdet - Musik til alle! 

• Herunder arbejde på en vision for dagtilbudsområdet, så projektet kan 
forankres også økonomisk 

• Iværksætte et kompetenceudviklingsforløb for pædagogerne 

• Musikskolen ønsker i højere grad at dokumentere projekternes effekt og formål 
samt at skabe en større viden om virkningen af børns arbejde med musikken 

• Følgende nye undervisningstilbud er iværksæt i sæson 2017/18, men ønskes 
fortsat udviklet og forankret  

• Sangskrivning og Kammermusik 

• Lørdagsskole - fordybelse og social samvær eleverne imellem 

• Følgende nye undervisningstilbud ønskes udviklet og iværksat i sæson 2018/19 

• Elektronisk musik og musikproduktion 

• Sommerskole 

• At udvikle sammenspilsområdet, herunder 

• Analysere hvilke tilbud vi har til de forskellige elevgrupper 

• Sikre at flere elever deltager i tilbudene 

• Sikre at sammenspilsundervisningen er relevant for morgendagens børn 
og unge



THAJ,	mandag	den	2.	juli	2018

Organisatorisk udvikling. 

Som resultat af retningen “Fra den ensomme arbejdsplads til det faglige og kollegiale 
fællesskab” fra 2014 arbejdes der videre med en ny pædagogisk platform. Denne tager 
udgangspunkt i de daglige processer og idéer fra lærerne samt den nye viden vi har fået 
igennem KiNs fælles pædagogiske dage. Målene med ny pædagogisk platform er følgende: 

• Flytte fokus fra os selv til eleven med læringsmiljøet som omdrejningspunkt og igennem 
initiativer vil vi udvikle værktøjer, relationer og vores daglige virksomhed til gavn for 
eleverne. 

• Med afsæt i initiativet “lærersamspil” at styrke samarbejdet lærerne imellem, hvor fokus er 
på: 

• At sikre flow af viden og erfaring 

• At oparbejde en reflekteret praksis 

• At skabe en platform for kollegial sparring 

• At være på forkant med såvel organisatoriske som pædagogiske udfordringer 

• Inden for arbejdsmiljøområdet holdes der fortsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og 
Arbejdsmiljøgruppen laver ny APV i forbindelse med trivselsundersøgelsen i efteråret 2018. 

�7

Udviklingsmål: 

• Implementere “lærersamspil” i Musikskolens kultur
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Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013)

Generel vejledning:

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 

Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 

nærmere fastsat periode.

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 

resultatkrav til virksomheden.

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen. 

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 

lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 

krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk.

Planens opbygning:

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 

samt hvor planen kan rekvireres. 

Afsnit 2.: I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 

stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 

forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde.

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 

virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år.

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 

prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget.

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 

udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 

gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 

fuldførelsen heraf.Indhold

1.	Forord
Her kan virksomheden kort redegøre

2.	Virksomhedens	rammer
 Adresse og stamdata 
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 Formål

 Forudsætninger

 Organisation

 Fysiske rammer

 Nøgletal

 Økonomi

3.		Status	på	virksomhedens	egne	mål
 Statusbeskrivelse

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan

 Mål og resultatkrav

 Opmærksomhedspunkter

4.	Virksomhedsplanen	og	de	politiske	mål	2014
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan

 Politiske prioriteringer fokusområder 

 Opfølgning 

5.	Virksomhedens	fremtidsplaner	og	udviklingsmål	2014
 Fokusområder 

 Udviklingsmål 

 Forbedringstiltag

 Iværksættelse og risikovurdering

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 1. maj hvert kalenderår.
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Kappelborg	Virksomhedsplan	2018

1.	Forord
Kulturhus Kappelborg blev etableret august 2011. Dette er den første virksomhedsplan og derfor er der 

visse punkter i virksomhedsplanen, hvor der refereres til tidligere udgaver af virksomplanen, der ikke er 

relevante. Ligeledes gøres der opmærksom på at Kappelborg i kraft af sin status som aktiv og 

udviklingsorienteret kulturinstitution fungerer som en dynamisk organisation, hvor der hele tiden opfanges 

nye ideer og viden. I den sammenhæng må virksomhedsplanen betragtes som et øjebliksbillede af 

organisationen. 

Virksomhedsplanen er målrettet relevante politikere i Frederikshavn Kommunes byråd - herunder specielt 

fritids- og kulturudvalget.

2.	Virksomhedens	rammer
Adresse og stamdata: Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen, cvr nr.: 29189498

 Formål: 

*at være Skagens kulturhus og kulturelle samlingssted

*at fremme fælles aktiviteter og oplevelser i og omkring huset på tværs af generationer, interesser 

og baggrund

*at sikre så vel Skawboerne og borgerne i hele Frederikshavn Kommune - som byens mange gæster 

muligheden for særlige kulturelle og kunstneriske oplevelser

 Forudsætninger: De fysiske rammer som er etableret på adressen Skolevej 5. En driftsbevilling fra 

Frederikshavn Kommune. Derudover er der væsentlige forudsætninger som sponsorstøtte, statslig 

og regional medfinansiering, entreindtægter, indsats fra frivillige i forbindelse med afvikling.

Et øget aktivitetsniveau vil kræve yderligere driftstilskud og forbedrede fysiske/tekniske rammer.

 Organisation: 

Kulturhus Kappelborg udgør en organisatorisk enhed med pt 4 medarbejdere: Kulturhusleder, en 

PR- og kommunikationsmedarbejder, en administrativ medarbejder og en scenetekniker. I alt 4,6 

årsværk. Der er tilknyttet personale med særlige kompetencer ansat på timebasis til kulturhuset.  

Dertil kommer både bibliotek og musikskole, som fungerer som selvstædige organisatoriske 

enheder i kulturhuset. Der afholdes månedlige koordineringsmøder på lederniveau med 

repræsentanter fra de 3 afdelinger og fælles personalemøder. Kulturhuslederen er ansvarlig for 

koordineringsmøderne.
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Ejendomsdriften - herunder den daglige rengøring - varetages af Frederikshavn Kommunes 

Ejendomscenter.  Der er afsat godt mio. kr. 2,1 af Kappelborgs samlede budgetramme til denne 

udgift. 

Der afholdes fællesmøde en gang om måneden for alle medarbejdere, der har deres daglige gang 

på Kappelborg. Kulturhuslederen er ansvarlig for fællesmøderne. 

Kulturhuset rummer 20 foreninger. Kulturhuslederen er ansvarlig for at der bliver afholdt halv-

årlige informations- og evalueringsmøder med repræsentanter for husets foreninger.

Som en forening med særlig tilknytning er Foreningen Kulturhus Kappelborgs Venner sat i verden 

for at bakke op om kulturhusets daglige virke og ve og vel. Foreningen medlemstal er vokset fra ca. 

50-60 medlemmer i 2015 til 150 i løbet af 2016. I 2017 forventes ligeledes en fremgang til 300 

medlemmer. Kappelborgs Venner er grundstammen i de frivillige, der bistår ved arrangementer ol. 

Kulturhuslederen deltager i bestyrelsens møder og den årlige generalforsamling.

 Fysiske rammer: Kulturhusets samlede bygningskompleks består af 4025 m2. Indenfor for disse 

kvadratmeter rummes store sal, biograf/lille sal, udstillingssal, bibliotek, musikskole, foyerområde, 

mødelokaler, kantine, kunstnergarderober, administrationslokaler og et aktivitetshus til 

foreningsbrug. Udearealerne med direkte tilknytning til Kappelborg består af et kulturtorv med 

parkourbane og faciliteter, der muliggør udendørskoncerter og lignende aktiviteter. Torvet binder 

kulturhuset sammen med den øvrige bymidte.  Dertil kommer en stor oplevelses- og legeplads og 

en skaterbane. Der er i løbet af 2016 arbejdet hårdt på at skaffe den sidste del af finansieringen på 

mio. kr. 1,3 til en udvidelse af skateranlægget

 Nøgletal 2017 i runde tal: 

*Budgetrammen for 2017 er mio. kr. 1.997

*Samlede indtægter er i runde tal godt mio. kr. 2.7. Samlede indtægter består af statslige/regionale 

tilskud, sponsorportefølje, entréindtægter og øvrige indtægter

Billetindtægt kr. 886.000 – Private fondsmidler kr. 130.000 – Sponsorer kr. 710.000 –

Kultursstyrelsen kr. 420.000 – øvrige indtægter kr. 450.000

*Der afholdes mellem 50 og 60 egne arrangementer om året. Der regnes med ca. det samme antal 

arrangementer, hvor Kappelborg er medarrangør eller servicerer arrangementerne.  Hertil kommer 

antallet af Skagen Bio’s 240 biografforestillinger. Ovenstående ca. 350-60 arrangementer er 

publikumsorienterede. Biografen og Kappeborgs eget billetsalg ud gør henholdsvis omkring 10.000 

og 6000 billetter. Dertil kommer en lang række af foreningsaktiviteter, møder, biblioteksbesøg, etc.

*Det årlige besøgstal i 2016 er anslået til 180.000 gæster. Tallet er fremkommet som et gennemsnit 

af de sidste to års optælling gennem tæller ved hovedindgangene. Dertil er lagt at anslået besøgstal 

fra foreningshus, musikskole, legeplads og skaterbane

*Nøgletallene for bygningsdriften hører ind under ejendomscenteret og indgår ikke i 

virksomhedsplanen. 
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Økonomi: 

Et balanceret driftsresultat er målsætningen. I Kappelborgs første 5 år har driften balanceret med 

et lille plus de første 2 år og et lille minus i 2014 og et større underskud i 2015 på kr. 244.000. 

Underskuddet er fremkommet i forbindelse med en større udendørskoncert i juni måned, hvor det 

meget kolde vejr betød en stærk begrænset omsætning i baren i forhold til budgettet og hvor last 

minute billetsalget heller ikke gik som forventet. 

I 2016 blev underskuddet kr. 88.951 – dette skyldtes primært en langtidssygemelding fra den 

scenetekniske ansvarlige i hele 2016. Der vurderes at have kostet mere end kr. 200.000 til ekstern 

teknisk support. En udbetalt bevilling fra Kunststyrelse på kr. 150.000 til et ptrojekt i 2017 

udvirkede at underskuddet i 2016 ikke blev markant større.

I 2017 blev underskuddet på kr. 636.111. Det store underskud er generet af flere årsager - større 

som små forskydninger af indtægter og udgifter i forhold til budgettet.  

De primære årsager i 2017 er:  

1. udgifter

 Forsat sygemelding af teknisk ansvarlig de første 3 måneder af 2017. Vedkommende ophørte i sin 

stilling med udgangen af marts måned. Yderligere en medarbejder er stoppet i løbet af året, hvilket 

giver udbetaling af feriepenge på omkring kr. 80.000 og anslået merudgift til ekstern teknisk 

support til alle Kappelborgs aktiviteter frem til september måned 2017 på kr. 150 til 200.000 - bl.a. 

til den store nytårskoncertproduktion. I den forbindelse gør jeg opmærksom på at mht. koncerter 

mm. er det generelt nødvendigt at indgå kontrakter i op til et år, før arrangementet finder sted.

 Med den stigende aktivitet i huset og på udearealerne har der generelt været en stigning i de faste 

omkostninger til grunddriften af huset. Der tale om ekstra vedligehold af skaterbanen og 

legepladsen, alarmer, vedligehold af it tekniskudstyr m.m. Disse forhold plus lønudgifter til 

fastansat personale gav en samlet udgift på mio. kr. 2.374.000. Hvilket sammenholdt med en 

budgetramme i 2017 på 1.997.841 giver et helt klart billede af en væsentlig underfinansiering af 

den primære drift. Dette beløb skal hentes fra sponsorstøtte, fondsbevillinger, billetindtægter og 

øvrige indtægter. Indtægter som ellers - for den største del - er bevilliget ud fra en klar præmis om 

at dække omkostninger direkte til kulturelle aktiviteter. Dette forhold må er på længere sigt meget 

problematisk.

2. indtægter

En ny afregningsmodel for forbrugsafgifter har kostet Kappelborg kr. 30-40.000 i tabt 

tilbagebetaling af á conto indbetaling (beløbet er inkl. ekstra betaling af forbrugsafgifter for samme 

periode).
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I forhold til de forventede indtægter fra fonde og puljer til Kappelborgs særarrangementer og 

udviklingsprojekter manglede en del finansieringen til et par af projekterne. I 2018 er den type 

aktiviteter og satsninger indtil videre skrinlagt. 

NB! Som kommunal institution skal Kappelborg aflevere 17 ½ % afgift til staten af de bevilligede 

donationer fra fonde og ikke momsregistrerede sponsorer.

Øvrige forhold:

Samlet set over alle årerne har Kappelborg investeret i nødvendige forbedringer af Kappelborg, der 

primært har haft til hensigt at professionalisere rammerne og således gøre dem brugbare – både i 

lovgivningsmæssigt forstand og i forhold til den kvalitet publikum forventer af et tidsvarende kulturhus. 

Investeringerne svarer til godt kr. 200.000 - som er taget af Kappelborgs drift.

Det skal fremhæves at des mere af kulturhusets samlede driftsbudget, der udgøres af eksterne midler 

herunder specielt entreindtægter, sponsorbidrag, overhead på konferencer des mere udsat og sårbar vil 

driften naturligvis være.

Det aktivitetsniveau, det er lykkedes at gennemføre i 2017, er efter ledelsens vurdering, det den 

eksisterende økonomiske ramme kan bære – hvis det er muligt at dække udgifter til den primære drift på 

anden vis. Et forhold som jeg mener, man også bør tage i betragtning er at statens generelle reduktion i 

støtten til kulturlivet - reduktioner som i mindre grad også vil ramme Kappelborg inden for de næste år. 

Hvis det er et generelt ønske at reducere Kappelborgs aktivitets niveau og på den måde at sænke 

omkostningerne til den primære drift, vil dette ligeledes betyde færre arrangementer og mindre indtægter 

fra fonde, sponsorer og statslige midler.

I 2017 gennemførtes kulturelle udviklingsprojekter/arrangementer (ikke skaterbane o.l.) med støtte fra 

bl.a. Statens Kunstfond - herunder Scenekunstudvalget, Musikudvalget, Billedkunstudvalget, Japan 

Foundation, Toyota Fonden, Spar Nord Fonden og Roblon Fonden.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan og budget for resten af 2018 og 2019.

3.		Status	på	virksomhedens	egne	mål
 Statusbeskrivelse:

Det er lykkedes Kulturhus Kappelborgs i løbet af de første 6 leveår, at blive et af Skagens kulturelle 

samlingssteder. Der er mange borgere og gæster, der dagligt bruger huset - som publikum og som 

deltager i aktiviteter på tværs af generationer og interesser. Der tale om et årligt besøgstal på 

180.000 gæster. Det er indtrykket, at der generelt set er tilfredshed med kulturhusets virke. Hvis 

der findes væsentlig utilfredshed, lever den et meget stille liv.

Siden 2012 - det første hele drift år - har der været balance i driften. Både i 2013, 2014 og 2015 har 

der været reduktion i driftsbevillingen på 8-10 %. Uden at skulle finde besparelser på 
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aktivitetsniveauet og personalet er det lykkedes at kompensere for reduktionen med øgede 

egenindtægter fra sponsorer, billetindtægter m.m. 

Det er vigtigt at fremhæve siden starten for godt 6 år siden har Kappelborg – i udviklingen af nye 

ideer og arrangementstiltag - samarbejdet med en række foreninger, virksomheder og enkelt 

personer. Ligeledes har Kappelborg prøvet at understøtte initiativer fra foreninger, som har været 

afhængig af særlige vilkår for kunne realisere deres egne ideer. Dette er fortsat et vigtigt forhold -

når man Kigger kappelborgs samlede aktivitetsniveau.

 Opmærksomhedspunkter

Kappelborgs store succes med et besøgstal på 180.000 gæster betyder også en øget omkostning for 

den daglige drift. Målet - at få borgerne op af lænestolen og at få dem til at deltage aktivt i det 

fællesskabende kulturliv på Kappelborg - er til fulde opfyldt. Det er meget svært at se, hvordan vi -

med de nuværende økonomiske rammer - kan forsætte udviklingen huset. Vi har mange ideer og er 

gode til at opnå ekstern finansiering, men der er ofte også en egenfinansiering, som skal dækkes 

ind, hvis diverse projekter skal gennemføres. Derfor er der grænser for, hvor meget huset fortsat 

kan udvikles indenfor for de nuværende ressourcer.

4.	Virksomhedsplanen	og	de	politiske	mål	2017
 Politiske prioriteringer fokusområder 

I forhold til udviklingen af Skagen som et attraktivt bosætningsområde er det givet, at et aktivt og 

rigt kulturliv spiller en stor rolle i tiltrækningen af nye borgere. Her spiller Kappelborg kulturelle 

tiltag en væsentlig rolle. Det er mål at øge kendskabet til Kappelborg således at der kan påvirkes i 

en positiv retning, når potentielle nye borgere overvejer at bosætte sig.

I integrations øjemed rummer Kappelborg en meget populær og besøgt Røde Kors cafe. Det er 

lykkedes os - i samarbejde med Røde Kors cafeen – at få skabt en interesse for vores teater- og 

dansearrangementer – hvor nye indbyggere møder ”skawboer” og griner og græder sammen. Der 

er ganske enkelt lagt en repertoireplan, der tager højde for den sproglige barriere og med humor 

og aktuelle temaer retter sig mod både Skagens nye indbyggere og vores faste teaterpublikum. 

Dette samarbejde udbygges i 2018.

I forhold til unge målgruppen har der har siden 2014 været etableret workshops i streetdans og 

moderne dans for unge fra Skagen gymnastikforenings dansehold. Således at der til udvalgte 

danseforestillinger er knyttet workshop og after-talk med koreograf og dansere. Der har i samme 

periode været aftale med skolerne i Skagen om at de til udvalgte større turneforestillinger inden for 

genrerne ny-cirkus, dans og teater - for en flad halvtresser - har kunnet invitere de ældste klasser til 

disse forestillinger – en til to gange om året. I 2014, 15 og 16 har Kappelborg taget initiativ til og 

bakket op om økonomisk, således at skolerne i Skagen har kunnet deltage i NY-cirkus workshoppen 

- NY-cirkus på Skemaet. Workshoppen forløb over 2 uger og var målrettet 5, 6 og 7 klassetrin. 

Projektet var støttet af Nordea Danamark og arrangeres af KIT i Kbh.
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August måned 2016 gennemførte Kappelborg sommerskolen New Steps for unge talenter inden 

for dans, teater, musik og ny-cirkus. Af de 22 deltagere kom ca. 50 % fra Nordjylland og resten fra 

det øvrige Danmark – heraf dog 2 fra Sverige. Projektet blev støttet af Kulturkanten. I 2017 var det 

planen at fortsætte dette talentforløb, men måtte desværre aflyse i juni måned med 20 

tilmeldinger fra 20 unge talenter grundet afslag på støtte fra Kulturkanten.

Af øvrige særlige tiltag i 2017 skal nævnes – en koncertrække målrettet et yngre publikum 

bestående af Djames Braun, Fallulah, HUN-SOLO, Bisse og White Album. At denne koncertrække 

kunne gennemføres skyldes at Kappelborg modtager støtte som honorarstøttet spillested under 

Statens Kunstfond.

Musikmødet hvor Musikskolens talenthold sammen med musikholdene fra Vrå Højskole gav 

koncert for publikum og for hinanden med en afsluttende prof-koncert for alle deltagerne m.m.

med bandet Freddy and the Phantoms - et par af bandmedlemmerne er vokset op i Skagen. 

Projektet blev bl.a. støttet af Kappelborgs Venner. På skaterbanen afholdtes to Scooter Jams 

(konkurrence og show) i samarbejde eksterne samarbejdspartnere.

5.	Virksomhedens	fremtidsplaner	og	udviklingsmål	2018
 Fokusområder og opfølgning på forrige virksomhedsplan

Det er et ønske at styrke følgende aktiviteter og faciliteter: Workshops - gerne i kombination med 

en forestilling eller koncert – inden for streetart, film- og game-night, udvidelse og ombygning af 

skaterbanen, udvide antallet af teater-, danse- og musikarrangementer, der er målrettet 

aldersgruppen af unge mellem 14 og 24 år. På den måde er det samlet set et ønske at gøre en 

særlig indsats for at øge antallet af børn og unge, der bruger hele huset. 

Igennem et øget antal medlemmer af Kulturklub Kappelborg at styrke kulturhusets samarbejde 

med det lokale erhvervsliv. Der er pt. 30 medlemmer i Kulturklubben – alle medlemmer bidrager 

med et sponsorat – sponsoraterne spænder fra kr. 5000 (minimumsbeløb) til plus kr. 50.000.

Ved at gennemføre særlige tiltag og rabatordninger at styrke publikumsudviklingen inden for 

teater, dans og ny-cirkus. I den sammenhæng er det også målet at øge antallet af publikum ved at 

målrette vores PR indsats over for byens gæster og i et større geografisk område (hele regionen og 

hovedstadsområdet og f.eks. Norge og Sverige). Vi kan konstatere et stadig stigende billetsalg også 

af byens gæster. Omkring 40 % af vores billetsalg stammer fra udenbys publikum – der ligger et 

stort potentiale i forsat at styrke kendskabet til Kappelborg inden for denne målgruppe.

Efter 5 år med konstant udvikling af helt ny organisation er det fortsat ledelsens mål i 2018 at 

konsolidere organisationen. Ledelsen har fortsat et særligt fokus på at professionaliserer 

medarbejderstaben, således at medarbejderne bliver fagligt og personligt rustet til at kunne løse 

nye og stadig mere komplicerede arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af nye typer 

aktiviteter f.eks. kurser, kultursommerskole for unge, mini kulturkonferencer og kunstudstillinger. 

Dette arbejde er samlet set forsat et fokusområde i 2018.
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Det nye skateranlæg giver nye muligheder for at afholde regionale og nationale skaterkonkurrencer 

m.m. Disse tiltag skal fortsat fastholdes og udvikles. 

Udvikle og gennemføre sommerskolen for unge talenter inden for musik, dans teater og ny-cirkus. 

Sommerskolen er et internat forløb og afholdes i uge 31. Der er planen forsat at søge midler til igen 

at gennemføre sommerskolen fra 2019. Projektet udvikles og afholdes i samarbejde med 

Frederikshavn Kommunes Musikskole.

I 2018 afholdes:

-En sommerskole for unge arkitekter i samarbejde med en ekstern partner.  

- !00 %fremmed - en stor udendørs udstilling på torvet med portrætter (fotografi og tekst) af 

flygtninge og indvandrere. 10 % lokale protrætter - samarbejde med Røde Kors i Sakgen og KIT i 

Kbh.

- en særlig koncert arrangeret for elever fra 7 til 9 klassetrin. Koncerten er gratis og der er tilknyttet 

en workshop, der skal kortlægge de unges kulturvaner og ønsker til bl.a. kappelborg. Arrangeres i 

samarbejde med SSP, Ungdomsklubben og Skagen Skole

 Udviklingsmål: Jf. ovenstående

 Forbedringstiltag fra 2016 og 2017:

Ønsker til forbedringstiltag fra 2016 og 17:

*Ombygning af skaterbanen, *installation af nye automatiske stole/podiesystemer i biografsalen og 

i store sal, *lyddør mellem foyerområdet og biografsalen og store sal, *renovering af både uden- og 

indendørs skiltedesign - suppleret med digitale markedsføringsløsninger, i forbindelse med store sal 

at etablere bagscene og magasinmuligheder (erstatter eksisterende stærkt kritiserede 

containerløsning ud mod Nørreledet - jf. lokalplanen for området), *Anskaffelse af nyt (brugt)

kvalitetsflygel – budget kr. 400.000 + moms. *Etablering af nye professionelle barfaciliteter –

budget kr. 100.000 + moms.

Status på gennemførte forbedringstiltag jf. ovenstående:

*installation af nye automatiske stole/podiesystemer i biografsalen og i store sal - der er pt   

bevilliget kr. 340.000 fra fonde m.m. Projektsum mio. kr. 1,2 + moms. Første etape – biografdelen -

forventes afsluttet ultimo 2018.                                                                                                         

*Etablering af nye professionelle barfaciliteter – budget kr. 100.000 + moms. Der ansøges pt. om 

fondsmidler.                                                                                                                                                

*Primo 2017 er der i samarbejde med Kappelborgs Venner anskaffet et ny-renoveret Steinway 

flygel til kr. 380.000 + moms.                                                                                                                                    

*Ombygning af skaterbanen stod færdig juni 2017 - samlet projektsum mio. godt kr. 1,3 + moms.

Projektet blev gennemført i samarbejde med foreningen Skagen Levende Byrum

*Lyddør mellem foyerområdet, biografsalen og store sal er installeret i 2015/16. Finansieret over 

driften.
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*renovering af både uden- og indendørs skiltedesign - suppleret med digitale 

markedsføringsløsninger er udført i løbet af 2015/16

 Iværksættelse og risikovurdering.

Projekterne iværksættes primært ved fundraising hos fonde, sponsorer og statslige kulturmidler. 

Der kan blive tale om kommunal medfinansiering til enkelte projekter. Projekterne bliver så vidt 

muligt gennemført, når og hvis finansieringen falder på plads. 

Ved gennemførelse af planlagte arrangementer og publikums orienterede projekter er der hele 

tiden en risiko for at de budgetterede indtægter ikke holder - da det i en sjælden grad er muligt 

præcist at forudsige indtægterne ved billetsalg. For at mindske risici budgeres der generelt 

forsigtigt mht. billetindtægter mm. 
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FORORD 
 

”SAMMEN BRINGER VI MENNESKER VIDERE OG FREMAD” 

Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) omhandler status på virksomhedens 

opgavevaretagelse, kommende aktiviteter, mål og strategiske fokusområder.  

I CBB ønsker vi at være beredte på fremtidens udfordringer ved at skabe bevidsthed om, at vi arbejder i en 

kultur- og serviceorganisation, hvor vi konstant skal tilpasse vores arbejde i overensstemmelse med det 

omgivende samfunds behov for adgang til viden, service og ydelser.  
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VIRKSOMHEDENS RAMMER 
 

ADRESSE OG STAMDATA 

CBB har adresse på Parallelvej 16, 9900 Frederikshavn 

CBB BESTÅR AF SEKS AFDELINGER: 

 

Hovedbibliotek og Borgerservice i Frederikshavn, Parallelvej 16. Pas/kørekort betjening og ydelsesbetjening på 

Frederikshavn Rådhus 

Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 

Bibliotek og Borgerservice på Sæby Bibliotek 

Rådhuspladsen 1, 9300 Sæby 

Skagens Bibliotek på Kappelborg 

Skolevej 5, 9990 Skagen 

Borgerservice – Skagen Rådhus 

Sct. Laurentii Vej 87, 9990 Skagen 

Kombi-bibliotek på Ålbæk Skole 

Engvej 8-10, 9982 Ålbæk 

Bibliotek i Østervrå 

Bredgade 6-8, 9750 Østervrå  

Udover ovenstående afdelinger, varetager CBB driften af Manegen – Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 1, 9300 

Sæby. 

 

FORMÅL 

CBB er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune og er et stort center, som varetage 

mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndighedsopgaver, vejledning, uddannelse og 

kulturformidling, herunder formidling af børnekultur.  

Cirka 500.00 besøger hvert år CBB og som center tager vi os af størstedelen af kommunens 

borgerhenvendelser. Uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i 

Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetager CBB den 

kommunale omstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn. CBB er endvidere en del af 

Biblioteksvagten og Den Digitale Hotline, som er service-hotlines, hvor flere end 30 kommuner samarbejder om 

at hjælpe borgere med fx digital selvbetjening - også uden for den normale åbningstid.  

Endvidere administreres kontrolenheden, kørselskontoret og Frederikhavn Stadsarkiv i CBB.  
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ORGANISATION 

CBB er organiseret med én centerchef, tre områdeledere, en innovationskoordinator med lederansvar og cirka 

110 medarbejdere, som er fordelt på 16 fagteams. Flere medarbejdere er ansat med timer i mere end ét team, 

og varetager dermed forskelligartede opgave med udgangspunkt medarbejderens faglige kompetencer. CBB’ s 

områdeledere og innovationskoordinator har hver det ledelsesmæssige ansvar for tre-fem teams. 

Medarbejderstaben består af kontoruddannede, bibliotekarer, socialrådgivere og akademikere. 

 

ORGANISATIONSDIAGRAM 
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STATUS PÅ VIRKSOMHEDENS EGNE MÅL 

BIBLIOTEKET 

Biblioteket har med udgangspunkt i centrets strategi- og handleplan stået i spidsen for en lang række aktiviteter 

for børn, unge og voksne i hele kommunen. Arrangementerne spænder bredt, og i 2017 har CBB blandt andet 

afholdt forfatterforedrag, børneteater, tegnekurser, barselscaféer, kurser i IT og digital dannelse, 

sommerakademi og debatarrangementer. Fokus har således været formidling af litteratur, leg og læring, 

kreativitet, oplysning, styrkelse af fællesskaber, digital dannelse og deltagelse i samfundsdebatten.  

Biblioteket deltager ligeledes i relevante og aktuelle projekter, hvor vores viden og kompetencer kommer i spil i 

samarbejde med øvrige institutioner, kommunale centre, lokale virksomheder og engagerede ildsjæle.  

I efteråret 2017 dannede biblioteket som eksempel ramme om en stor tre-dages debatfestival, som blev en 

realitet med økonomisk støtte og sparring fra blandt andet byens folkeoplysningsforbund. Festivalen blev besøgt 

af over 2000 deltagere og blev samtidig dækket af både lokale og nationale medier.  

I 2017 har et nyt fælles bibliotekssystem krævet stort fokus samt en ekstra ressourcemæssig indsats. 

Forberedelserne samt implementeringen af det nye bibliotekssystem, Cicero, har præget det meste af 2017. Med 

det nye fælles bibliotekssystem forenkles flere arbejdsgange samtidig med, at platformen er blevet mere 

brugervenlig. Det nye fælles bibliotekssystem betyder endvidere et styrket samarbejde mellem landets 

biblioteker.  

I Østervrå påbegyndte udvidelsen af byens kultur- og idrætscenter i 2016, og i 2017 flyttede Østervrå bibliotek 

ind i nye lokaler i bygningen. Flytningen har betydet en mulighed for at åbne biblioteket for selvbetjening og 

derfor øge tilgængeligheden uden for den personlige åbningstid.  

 

BØRNEKULTUREN 

CBB varetager som nævnt den kommunale opgave omkring børnekultur, og centrets børnekulturkonsulent er 

desuden tovholder for det børnekulturelle netværk. I 2017 har der i arbejdet med børnekultur blandt andet 

været fokus på arbejdet med projektet Børnehaven på Biblioteket. Projektet fortsætter ind i 2018, hvor midlerne 

til projektet ligeledes tildeles. I 2017 har der ydermere været fokus på at lave teater for børn, samt at styrke 

børns interesse for kunst og kultur gennem forskellige målrettede aktiviteter. De forskellige aktiviteter er ofte 

arrangeres i tæt samarbejde med kommunens skoler og daginstitutioner, for således at sikre, at indholdet 

stemmer overens med institutionernes læreplanstemaer. CBB har endvidere taget initiativ til den første 

børnekulturnat i Sæby – en stor succes som ønskes gentaget i 2018 med endnu flere deltagere og 

samarbejdspartnere.   

 

KØRSELSKONTORET 

Kørselskontoret har i 2017 udarbejdet en digital løsning til brug for beregning af afstand mellem bopæl og skole. 

Løsningen gør det lettere for forældre selv at beregne hvorvidt deres barn i folkeskolen er berettiget til gratis 

buskort, og samtidig ansøge om buskort til barnet. Den digitale løsning har ligeledes medført en stor forenkling 

af arbejdsgangen for kørselskontorets medarbejdere. Løsningen er udviklet i samarbejde med Hjørring 

Kommune og vandt desuden Geodataprisen i 2017.  
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Kørselskontoret er fortsat opmærksom på det stigende behov for kørsel til genoptræning, hvilket skyldes 

hurtigere udskrivning fra sygehuse og således bevilling til genoptræning af flere borgere. Det betyder derfor, at 

flere flyttes til private træningstilbud, der gør kørslen mere omkostningsfuld grundet længere distance.  

Samme udvikling gør sig gældende for kørsel til dagcentre, hvor kommunen har valgt at samle fx demente 

borgere på et nyt dagcenter på Ingeborgvej. Turene kan derfor blive længere og dermed dyrere. Der er fortsat 

opmærksomhed på samkørsel på alle ture.  

Som et nyt tiltag blev der i sommeren 2017 etableret en bybus i Skagen til transport af såvel turister som 

fastboende borgere. Bussen i Skagen er indsat i en to-årig periode fra 2017-2019 med bevilling fra Trafikstyrelsen 

på 640.000 kr., som dækker halvdelen af omkostningerne for perioden. Formålet med bussen er ydermere at 

erstatte den bevilligede taxakørsel af borgere, som skal transporteres til og fra læge, genoptræning og lignende, 

og som selv er i stand til at tage bussen. Der forventes herved en reducering af udgifter på nævnte områder.  

 

DET GODE VÆRTSSKAB 

Kommunens borgere henvender sig både personligt, telefonisk og digitalt, og det er det vigtigt, at der ydes en 

god og professionel service i et hvert møde. CBB har derfor gennem de seneste år arbejdet på at gøre det gode 

værtsskab endnu bedre. Målet med opgaven om det gode værtskab har således været at skabe en øget 

bevidsthed hos medarbejderne om betydningen heraf. 

Der er i fællesskab udarbejdet syv statements, som karakteriserer centrets holdning omkring de gode værtsskab: 

 

DE SYV STATEMENTS 

 

1. Vi smiler og skaber god stemning  

2. Vi stiler efter empati og aktiv hjælpsomhed 

3. Vi er ET hold, vi skaber forandring sammen 

4. Vi har ansvaret for den gode oplevelse 

5. Vi ser hinanden og vores gæst 

6. Vores kommunikation og adfærd skal opleves positivt  

7. Vi handler, hvor der er behov for det
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VÆRTSSKABSTRÆ MED 7 STATEMENTS 

I frontteamet og i centrets formidlingsteams arbejdes videre med at omsætte værtsskabstræets statements til 

konkrete handlinger og adfærd samt kompetenceudvikling i faglige emner, kommunikation og feedback. 

Det gode værtsskab er kernen i rigtig mange af centrets opgaver, og det er derfor blevet besluttet, at arbejde 

videre med synlighed og genkendelighed, når medarbejderne færdes i udlån/reception/skrankeområder. Mere 

herom under afsnittet ’Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål i 2018.  
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VIRKSOMHEDSPLANEN OG DE POLITISKE MÅL FOR 

2018 
 

Efter behandling af virksomhedsplanen for 2017 har Kultur- og Fritidsudvalget opfordret CBB til fortsat at: 

- Arbejde med digitalisering og det gode værtsskab 

- Arbejde med mange forskellige typer af arrangementer 

- Arbejde med de forskellige fokusområder 

- Samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner og foreninger 

- Fortsætte arbejdet med branding for at få gode historier fortalt  

BØRNEKULTUROMRÅDET: 

- Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer biblioteket til på børnekulturområdet at fortsætte de gode 

samarbejder, som er sat i gang. 

- Udvalget ser frem til at følge udviklingen af projekterne ”Sprogstart” og ”Ny Nordisk”.  
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VIRKSOMHEDENS FREMTIDSPLANER OG 

UDVIKLINGSMÅL 2018 
 

Ultimo 2016 fastsatte vi i CBB en ny vision og mission for centret; ”Sammen bringer vi mennesker videre og 

fremad”, som går forud for centrets nye strategi- og handleplan. Målene i CBB’s strategi- og handleplan for 2017-

2019 er i gangsat og der arbejdes målrettet med de forskellige indsatsråder, der handler om at give muligheder 

og åbne potentialer for den enkelte og for fællesskabet.  

Nedenstående er de planlagte målsætninger beskrevet for 2018 for biblioteksområdet, børnekulturen, 

borgerserviceområdet, kørselskontoret, ydelsesområdet og stadsarkivet.   

FÆLLES INDSATS 

DIGITALISERING 

Borgernes livsvilkår er i forandring og i takt med at nye digitale medier vokser frem, ændres også 

borgernes medievaner samt metoder til at anskaffe sig viden og underholdning.  

Centret har derfor fortsat stort fokus på digitalisering, og på at udbrede viden og kendskab til de nye 

digitale og teknologiske muligheder, og brugen af disse. Centret har konstant øje for nye løsninger, der kan 

være medvirkende til at optimere driften og lette proces- og arbejdsgange for både borgere og 

medarbejdere. Som eksempel har centret indkøbt en digital løsning, som gør det muligt at bestille tid til pas 

og i samme ombæring udfylde de nødvendige oplysninger online, som i sidste ende medfører en kortere og 

mere effektiv ekspedition.   

Bibliotekerne har før i tiden været foran de private tilbud mht. digitalisering og tilgængelige medier. Men med det 

stadigt større udbud af fx streamingtjenester og andre former for digitale informations- og underholdnings 

platforme, kan det være en udfordring at følge med. CBB tilbyder fortsat en lang række digitale tjenester som E-

reolen, Filmstriben, Digital artikelservice, Europa World Plus og meget mere. Hovedparten af biblioteksbrugerne 

er imidlertid fortsat mere tilhængere af fysiske tilbud såsom bøger, foredrag, arrangementer mv.  

Målet med digitaliseringen er derfor ikke nødvendigvis at komme først, men at skabe sammenhæng, og i løbet af 

foråret 2018 vil CBB derfor blive en del af app’en ’Biblioteket’. App’en vil give brugerne adgang til bibliotekets 

kernefunktioner lige ved hånden på deres mobil eller tablet. Brugerne kan søge i bibliotekets materialer, både 

fysiske og digitale. 

App’en tilbyder endvidere en detaljeret visning af materialerne, herunder resume, anmeldelser, info om 

forfatteren og forslag til hvad andre har lånt. Derudover er det muligt at forny materialer, finde åbningstider og 

få overblik over arrangementer og nyheder på ens foretrukne bibliotek. 

At blive en del af en sådan app, er en naturlig udvikling, da det er en klar tendens at stadigt flere bruger deres 

smartphone eller tablet til at foretage forskellige gøremål på nettet som fx at gå på netbank og borger.dk.  

Et andet jordnært supplement til digitaliseringsprocessen på biblioteket er at få børn aktiveret. Især i den alder 

hvor bogstaver begynder at blive til ord, som skal blive til sætninger. Biblioteket har derfor indkøbt et digitalt 

gulv som både aktiverer kroppen og stimulerer sanserne og gør læring til leg.  
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SYNLIGT VÆRTSSKAB 

En stor del af CBB’s medarbejdere arbejder med borgerkontakt, og det er derfor vigtigt, at vi repræsenterer 

synlighed og tilgængelighed i vores møde med borgerne.  

Alle medarbejdere i vagt har derfor nøglesnor om halsen, så vi er synlige og genkendelige for gæster i huset. 

Arbejdet med et synligt værtsskab fortsætter, og i løbet af 2018 igangsættes en større brugerundersøgelser, for 

at afdække behovet for at styrke synligheden.  

 

Værtsskabsområdet er en fælles indsats for bibliotek- og borgerservicepersonale, som er en del af et fælles 

frontteam. 

 

BIBLIOTEKSOMRÅDET 

TEKNOLIGENS INDTOG PÅ BIBLIOTEKET 

Teknologiens udvikling har i dag end større indvirke på vores hverdag end tidligere. I dag har de fleste internettet 

lige ved hånden uanset hvor de befinder sig i form af en smartphone eller tablet. Selvkørende biler, indopererede 

mikrochips og lignede er heller ikke længere noget fremmet, og også virtuel reality er en teknologi, der vinder 

frem både i form af underholdning, men i særdeleshed også inden for den videnskabelige verden, hvor fx læger 

kan øve sig i svære operationer.  

Biblioteket vil gerne gøre teknologien mere tilgængelig og håndgribelig for borgerne og vise, hvad vi kan med 

teknologien og skabe viden omkring muligheder og faldgruber. CBB har et ønske om i større grad at stille 

forskellige former for teknologi til rådighed og skabe et lærerigt rum med plads til leg og eksperimenter, som 

blandt andet kan komme kommunens skoler til gavn. I 2018 er målet at styrke medarbejdernes kompetencer på 

området samt at indrette det fysiske rum til formålet.  

OHØJ TEATER 

OhøjTeater er et koncept, der med inspiration i det traditionelle teater og teknologi, skal skabe et rum, der 

faciliterer leg og læring. Det vil i løbet af efteråret 2018 blive muligt for børn og unge i Frederikshavn at afprøve 

teaterdrømmene på de skrå brædder som fx skuespiller, lyd- og lysmand, scenograf, musicalstjerne, danser og 

komiker. Her vil det være muligt at genskabe historier vi kender fra litteratur og eventyr eller man kan blot lege 

og fjolle som man vil. Det handler om historiefortælling, udvikling af fantasi og opfindsomhed, og så selvfølgelig 

leg og oplevelse.    

Konceptet består af en fysisk scene, mens scenografien, rekvisitter og endda nogle af karaktererne er digitale 

elementer, der derfor let og hurtigt kan udskiftes. De digitale kulisser betyder, at brugerne hurtigt kan skifte fra 

et oprørt hav til en brandvarm ørken – det er kun fantasien, der sætter grænser.  

En samlet controller gør det muligt selv at skabe og sammensætte den helt rigtige scenografi og endda tilføje lyd 

(baggrundsmusik og lydeffekter) og lys til deres fortællinger/lege, mens den udfolder sig.  

De digitale elementer og funktioner skal sætte gang i fantasien og opfordre til leg både børnene i mellem, 

individuelt og mellem børn og voksne.  
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Teatret skal også kunne bruges af personalet som aktiv ’play maker’ til sammen med brugerne at skabe mere 

kontrollerede lege og aktiviteter fx en forfatterklub eller digital højtlæsning for de mindste. 

 

 

Konceptet afprøves og evalueres i familiezonen på Frederikshavn Bibliotek ultimo 2018, og det vil herefter 

vurderes om konceptet skal helt eller delvist udbredes til øvrige afdelinger.  

ARRANGEMENTER / TEMAER 

CBB har siden 2017 arbejdet mere målrettet med at samle flere af bibliotekets arrangementer under relevante 

og aktuelle temaer, der har til formål at oplyse, underholde, skabe debat og alsidige vinkler samt at komme i 

dybden af et givent emne. I foråret 2018 sætter biblioteket fokus på Kropsudsmykning samt et tema om Misbrug 

& Afhængighed, og i efteråret 2018 er teamet Liv & Død. Der er planlagt en lang række arrangementer og 

aktiviteter for alle typer målgrupper, som understøttes af forskellige typer udstillinger herunder fotoudstillinger. 

Er der planlagt et stort samarbejde mellem biblioteket, kunstmusset og Pauli Tvilling og der vil i 2018 være 

foredrag om misbrug og afhængighed af alkohol og euforiserende stoffer, men også afhængighed af mobiltelefon 

og sociale medier. Til teamet Liv & Død planlægges blandt andet en større udstilling i børnebiblioteket, der 

sætter fokus på fejringen af døden i den mexicanske kultur (Día de muertos) samt en fascinerende fotoudstilling 

for voksne med begravelsesritualer i forskellige kulturer.   

SKOLESAMARBEJDE 

Biblioteket har længe været en aktiv medspiller på skoleområdet, hvor vi som samarbejdspartner kan tilbyde 

forskellige attraktive tilbud, der kombinerer de obligatoriske skolefag med et mere uformelt miljø. 

Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et opdateret skolekatalog, som gælder skoleåret 2018/19. De 

forskellige tilbud og arrangementer er rettet mod skolebørn og kan bruges i den understøttende undervisning. 

Tilbuddene er opdelt efter klassetrin og nogle kan foregå på biblioteket, andre på skolerne og nogle begge 
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steder. Fælles for tilbuddene er at de er centreret om at øge børns læselyst, om børnenes kendskab til 

biblioteket og om temaer som kildekritik og informationssøgning, som støtter op om folkeskolens fælles mål og 

som tager udgangspunkt i bibliotekarernes faglige viden.  

 

NY NORDISK 

Ny Nordisk er et litterært projekt med fokus på dannelse og identitet set i et prisme af nordisk litteratur - hvad 

betyder det at vokse op der, hvor vi gør, og hvad får vi med os som en litterær og identitetsskabende rygsæk. 

Projektet skal formidle litteraturen i et nordisk perspektiv med de unge i centrum. 

Frederikshavn og Brønderslev biblioteker har søgt og fået 517.478 kr. i støtte over to år. 

Projektet har i løbet af 2017 afviklet skriveworkshops for unge i både Danmark, Norge og Sverige med 

deltagelse fra nordiske forfattere. I 2018 er projektets næste skridt at planlægge og afholde en samlet workshop 

for alle tre lande. Projektets resultater synliggøres ved at udarbejde undervisningsmateriale i lyd, lys og billeder, 

som skal afprøves i lokale folkeskoler i Brønderslev og Frederikshavn i efteråret 2018.  

 

 

FORSKNINGSPROJEKTET SPROGSTART 

Forskningsprojekt i samaarbejde med regionens biblioteker og Århus Universitet samt Trygfondens Børneforskningscenter 

– projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Ikke alle børn bliver optimalt sprogligt stimuleret, og tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente. I 2016 

indgik CBB i et projekt omkring sprogstart i børnehaven, som skal afklare, om biblioteket kan være med til at 

stimulere den sproglige udvikling hos børnehavebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet og 

livet som kulturforbruger.  

 

Bibliotekets bidrag til projektet: 

- Fra Frederikshavn deltager tre børnehaver.  

- Der er foretaget sprogscreening af børnene i april 2017 og igen i september 2017. 

- Børnebibliotekarer besøger børnehaverne tre gange ugentligt i otte uger, hvor de taler om 

bogstaver og tal, læser bøger, taler om bøger og laver sproglege.  

- Når forløbet med børnebibliotekarerne er afsluttet, sprogtestes børnene igen for at overvære 

den tidlige sprogindsats. 

Forløbet afsluttes i løbet af efteråret 2018, hvorefter resultaterne vil blive behandlet, formidlet og udbredt.  

 

BRANDING & DE GODE HISTORIER 

CBB er et center fyldt med gode historier. Som en del af vores branding ønsker vi at vise borgerne i 

Frederikshavn Kommune, at vi tilbyder et sted, hvor du kan få gode råd og vejledning, oplevelser, viden og hjælp 

til at finde fællesskaber. Vi arbejder fortsat målrettet med vores kommunikation, og sørger for at rette vores 

budskaber, så de passer til målgruppen. For os er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem vores kanaler, og hele 

tiden have for øje, hvilke kanaler vores respektive målgrupper benytter.  

Vi fortsætter arbejdet med at styrke og målrette vores kommunikation i 2018, hvor blandt andet bibliotekets 

nyhedsbrev skal styrkes og gøres endnu mere relevant for vores abonnenter. Nyhedsbrevet vil fremover også 

blive tænkt meget mere sammen med sociale medier.  
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BØRNEKULTUREN 

Visionen for børnekulturen i 2018 er at fortsætte de gode, eksisterende samarbejder, opbygge nye netværk og 

styrke traditionerne.  

BILLEDKUNSTALLIANCEN 

Billedkunstalliancen er et nyt samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole og CBB om at udvikle billedkunsttilbud 

til unge 11-16 år. Projektet er to-årigt og er støttet af Statens Kunstfond med 61.200 kr. Ideen er at udbyde tre 

lørdagsworkshops i hver by hvert halve år. Underviserne vil veksle mellem de to byer, således at de deltagende 

børn møde forskellige kompetencer og vinkler på billedkunsten. 

BØRNEHAVEN PÅ BIBLIOTEKET 

Sammen med fire kunstnere og fire børnehavegrupper har Frederikshavn Bibliotek i efteråret 2017 udviklet fire 

forløb, der kan bruges af pædagoger i arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier i daginstitutionen. 

Forløbet er færdige til lancering i april, hvorefter alle institutioner i kommunen kan benytte dem gratis. Projektet 

er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 186.000 kr. 

KULTURKUFFERTER 

0.-3. klasse på Hørby Skole og Stensnæsskolen har fra Slots- og Kulturstyrelsen fået tildelt Kulturkufferter. 

Kufferterne gives til børn med udfordringer – i dette tilfælde geografiske udfordringer i forhold til at komme til 

kulturelle tilbud. For at få tildelt kufferterne (der indeholder bøger, film og musik) skal den modtagende 

kommune selv lægge tilbud i kufferten. I Frederikshavn Kommune deltager musikskolen, Kystmuseet og 

bibliotekerne med tilbud målrettet de enkelte klassetrin. På denne måde arbejder de deltagende børn i løbet af 

den fireårige projektperiode med litteratur, musik, historie og teater. Projektet løber fra august 2016 til juni 

2020. 

BØRNEKULTURNAT I SÆBY 

I 2017 tog CBB initiativ til den første børnekulturnat i Sæby. Her deltog Naturvejlederen, Junior Ranger, Ousen 

Spejderne, Retfærdigheden, Kystmuseet, Ravsliberen, SæbyScenen, Musikskolen og Sæby bibliotek med 

aktiviteter for børn og familier fredag den 22. september. Aftenen var velbesøgt og alle institutioner er med på at 

gentage succesen i september 2018. 

KREATIV FRITID 

I 2018 fortsætter vi sommerskolen Kunstnerklubben i den første uge af sommerferien samt tegnehold for børn 

(8-12 år), der foregår hver tirsdag eftermiddag. Begge dele holder til på Frederikshavn Bibliotek og har de sidste 

år mødt stor tilslutning. 

HUSKUNSTNERPROJEKTER 

Skoleklasser tilbydes huskunstnerprojekter, der enten foregår på bibliotekerne eller på skolen. I 2018 lægger de 

sig op ad temaet Kropsudsmykning i februar og Købstadsjubilæet i september. 
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BORGERSERVICEOMRÅDET 

NY KOMMUNAL HJEMMESIDE 

Frederikshavn Kommune har brugt det sidste år på at forberede og lancere en ny hjemmeside med et mere 

strømlinet design og som er lettere at tilgå fra smartphone og iPad. Den nye hjemmeside lanceres i foråret 2018, 

og CBB har haft en stor opgave med at gøre klar til den nye hjemmeside, hvor centret administrerer cirka 120 

sider. 

Formålet med den nye hjemmeside er at: 

 Det skal være nemt at søge/navigere rundt og finde svar 

 Den besøgende skal opleve, at der er færre klik 

 Få flere til at betjene sig selv via hjemmesiden 

 Hjemmesiden samtidig skal bidrage til at skabe vækst, udvikling og understøtte kommunens 

tiltrækningskraft  

Antallet af sider bliver reduceret, teksterne gjort kortere og sproget tager bevidst udgangspunkt i borgernes 
sprogbrug og forudsætninger. Arbejdet med at optimere den nye kommunale hjemmeside fortsætter i 2018. 

OPNÅ ENSARTETHED I EKSPEDITIONER/ENS SVAR OG SERVICE 

I CBB har vi i mødet med borgerne som målsætning at yde en så professionel og ensartet service som muligt. 

Derfor er målet for 2018 at alle frontmedarbejder introduceres til- og blive trygge ved at anvende guides fra 

selvbetjening.nu til selv- og medbetjening. Der arrangeres kursus for samtlige medarbejdere med borgerkontakt i 

i anvendelsen. Desuden er udarbejdelsen af procedurer og opgavebeskrivelse for opgaver i frontteam igangsat, 

således vi sikre en ensartet ekspedition i forbindelse med vagter på forskellige tidspunkter samt forskellige 

lokationer. 

KØRSELSKONTORET 

FERIEKØRSEL 

På området for kørsel er der fortsat stort fokus på at optimere de forskellige processer i bestillingen af kørsel. 

Det vil i 2018 blive igangsat et arbejde med at udvikle en selvbetjeningsløsning til bestilling af kørsel. Behovet er 

et system, hvor forældre skal bestille feriekørsel til deres barn til skolernes ferier. Systemet skal afhjælpe så 

bestillingerne kommer rettidigt. Projekt igangsættes i juni 2018 

KØRSEL TIL LÆGE/SPECIALLÆGE  

Der vil ligeledes i 2018 blive påbegyndt et arbejde med at udvikle en selvbetjeningsløsning til ansøgning og 

bestilling af kørsel til læge og speciallæge (bestilling af kørsel til genoptræning) – et system hvor 

borger/pårørende/plejepersonale kan ansøge/bestille kørsel til læge/speciallæge/genoptræning. 

Systemet vil gøre, at borgere ikke er afhængig af Kørselskontorets åbningstid og at ventetiden på 

Kørselskontorets telefon bliver kortere samt at borgere får skriftlig besked om køretider.  

Projektet igangsættes ligeledes i juni 2018  
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YDELSESOMRÅDET 

SIKKER DRIFT 

Arbejdet med ’Sikker drift’ handler om at arbejde med at sikre, at teamets ressourcer udnyttes bedst muligt, 

således der kan køres en sikker drift. 

At øge fokus omkring sikker drift skal på sigt gøre det lettere ”at tage over” for en fraværende kollega og gøre 

det lettere for nye kollegaer at træde ind i en ny stilling i teamet.  

Der vil i 2018 blive i gangsat en udarbejdelse af en række konkrete arbejdsgangsbeskrivelse, der skal sikre, at 

teamets medarbejdere til enhver til kan løse hinandens opgaver, såfremt det bliver nødvendigt.   

 

RÅD OG VEJLEDNING IFT. SYGEDAGPENGEMODTAGERENS AKTUELLE LIVSSITUATION 

Der arbejdes på dette område med at forbedre den helhedsorienteret indsats for sygedagpengemodtagere på 

udvalgte områder gennem råd og vejledning. I 2018 undersøges mulighederne for at yde råd og vejledning om 

emner, som ikke hører direkte til kerneydelsen for området. 

 

HELHEDSORIENTERET INDSATS 

Der er i 2018 planlagt et fokus på at sikre en bedre helhedsorienteret indsats for forskellige grupper af 

ydelsesmodtagere gennem råd og vejledning. Det skal sikre bedre indsigt i den enkeltes livssituation og større 

tilfredshed blandt borgerne.  

 

MUNDTLIG KOMMUNIKATION (SAMTALETEKNIK, HERUNDER DE ’SVÆRE SAMTALER’) 

Gennem vores arbejde har vi dagligt kontakt med rigtig mange af kommunens borger, og vi stræber efter at yde 

en så tilfredsstillende og konstruktiv service som mulig. I mødet med borgeren er det vigtigt, at vi er klare og 

præcise i vores kommunikation. I 2018 igangsættes derfor et forløb i taleteknik for medarbejdere på 

ydelsesområdet, der skal sikre at: 

- styrke den mundtlige kommunikation, herunder ”den svære samtale”. 

- nedbringe antallet af klagesager til Ankestyrelsen. 

- nedbringe antallet af borgere, der henvender sig til/ klager til borgmesteren.  

- sagsbehandleren oplever større tilfredshed og selvforståelse ved de svære samtaler samt oplever at være 

bedre rustet til at kommunikere med forskellige borgere om forskellige problemstillinger.  

ENSARTETHED I DEN SKRIFTLIGE KOMMUNIKATION 

Ligeså vel som det er vigtigt at sikre en god mundtlig kommunikation i mødet med borgeren, lige så vigtigt er 

det, at den skriftlige kommunikation mellem sagsbehandleren og borgeren er ensartet med et klart og forståeligt 

budskab. Der vil i 2018 igangsættes et kvalitetsløft af denne proces, som også vil medfører et ensartet indhold og 

layout i journalerne.  

  

STADSARKIV 

VEDLIGEHOLDELSE AF DE GODE RELATIONER 

Stadsarkivet i Frederikshavn har en stor vejledende rolle internt i kommunen, og får dagligt en lang række 

henvendelse fra øvrige kommunale centre. I 2018 vil Stadsarkivet have et øget fokus på den gode relation, der 

først og fremmest handler om at være servicemindet og deltagende. 

Stadsarkivet er aktiv i mange forskellige udvalg, hvilket skaber awareness og styrker den vejledende rolle på 

tværs af centrene. Den gode relation skabes endvidere ved være aktiv på den digitale front og opsøgende, når 

det gælder de gode samarbejder.   



   
 

16 
 

CBB OG DE GODE SAMARBEJDER 

For CBB er de gode samarbejder af stor betydning for især de mange arrangementer og projekter, som centret 

hvert år står i spidsen for. CBB arbejder endvidere målrettet med konstant at vedligeholde de gode relationer til 

øvrige kommunale centre samt andre kulturinstitutioner, for derigennem at styrke og målrette projekter og 

aktiviteter, så de passer til målgruppen.  

 

CBB’ SAMARBEJDER   

De lokale oplysningsforbund AOF, FOF, LOF og DOF er samarbejdspartnere som CBB hvert år laver forskellige 

aktiviteter med samt store og små projekter.  

For at styrke og udbrede de kulturelle tilbud i kommunen har CBB hyppig kontakt til øvrige kulturinstitutioner, 

hvor vi står sammen om at sikre et godt strategisk samarbejde til gavn for alle parter. På nuværende tidspunkt 

samarbejder CBB med blandt andet Musikskolen og Kystmuseet om at udbrede kulturelle tilbud til børn.  

Ligeledes vægtes samarbejder med øvrige regionale- og nationale biblioteker, da det styrker gennemslagskraften i 

arbejdet med projekter, som fx Ny Nordisk og Forskningsprojektet Sprogstart.  

CBB samarbejder endvidere med en lang række lokale aktører og foreninger: 

- Eksempler på øvrige lokale samarbejdspartnere:  

Galleri Nordenvind (Sæby), Alliance Francaise  (Frederikshavn), Foreningen Norden (Frederikshavn), 

Sæby Motionscykelklub, Saltlandets Historiske Forening (Sæby), Folkeuniversitetet (Frederikshavn), 

Retfærdighedens Venner (Sæby), Børnekulturelt Netværk, Børns Møde Med Kunsten, Ældre Sagen, 

Psykiatrien i Nordjylland, Bedre Psykiatri, SIND, Kampagnen ”En af os”, Doxbio, Frimurerlogen 

(Frederikshavn), Arena Nord, Det Musiske Hus, Frederikshavn Museumsforening, Frederikshavn 

Teaterforening, Nordjyllands Kystmuseum, Oceanos Frederikshavn, Frigga Fantasy (Sæby), Hjernesagen, 

De Danske Folkebiblioteker, Café Hyggestunden, Palads Teatret Frederikshavn, Ordkraft, Skagen 

Litteraturfestival, Strikkefeen (Frederikshavn), Frederikshavn Kunstmuseum, Skagens Kunstmuseer, 

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Sæby Handicapgruppe, AdvokatfirmaetHjulmandKaptain, 

Nyhedsmagasinet RÆSON, Frederikshavn Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole, EUC Nord 

Frederikshavn, Foto 9300, Ungdomsklubben (Østervrå), Musik Signe, Junior Ranger, Ousen Spejderne, 

Ravsliberen (Sæby), Sæby Scenen. 

 

I 2018 planlægges en lang række aktiviteter i samarbejde med tidligere samarbejdspartenere, men også nye 

samarbejder er iværksat som fx Energibyen Frederikshavn og Bookbites (et digitalt læseredskab, som vil blive 

tilgængeligt for kommunens skoler i løbet 2018). Også et stort samarbejde med Frederikshavn Kunstmuseum er 

søsat med designer Pauli Tvilling som hovednavn.  

CBB vil nu og i fremtiden fortsat have fokus på de gode samarbejder og spille ind, når det giver mening og hvor 

vi med vores mål for øje ser muligheder for at skabe noget meningsfyldt sammen med andre.  
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Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013)

Generel vejledning:

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 
Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 
nærmere fastsat periode.

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 
resultatkrav til virksomheden.

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen. 

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 
lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 
krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk.

Planens opbygning:

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 
samt hvor planen kan rekvireres. 

Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 
stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 
forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde.

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 
virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år.

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 
prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget.

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 
udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 
gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 
fuldførelsen heraf.
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Indhold

1.	Forord
Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet primært til Kultur- og Fritidsudvalget, idet Frederikshavn 

Kunstmuseum igennem flere år har udarbejdet en skriftlig beretning på ca. 15 sider, hvoraf dels fremgår 

museets arbejdsgrundlag, kunstforeningens formål, strategie for museet, oversigt over årets udstillingsak-

tiviteter, indkøb af kunst og litteratur, museets anvendelse af digitale platforme, planlagte udstillingsakti-

viteter for det kommende år (2018) samt museets udfordringer/planer for 2018. Denne beretning udsen-

des til samtlige byrådsmedlemmer, kunstforeningens medlemmer, øvrige interessenter, bl.a. fonde m.v.

Såvel virksomhedsplan som beretning og regnskab vil kunne rekvireres på museets adresse.

2.	Virksomhedens	rammer
 Adresse og stamdata: Frederikshavn kunstmuseum & Exlibrissamling, Parallelvej 14, 9900 Fr.havn

  CVR.nr. 73 80 66 15

 Formål:
Frederikshavn Kunstforening har til formål at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum & 
exlibrissamling og den af Den Danske Exlibrisfond ejede exlibrissamling samt afholde kunstudstilling 
og i øvrigt virke for kendskab til og forståelse af kunst.

 Vision:
Frederikshavn Kunstmuseum skaber indblik og udsyn i en globalt orienteret verden. I mødet med 
de ypperste kunstneriske udtryk i alle dets former udfordres og udvikles menneskers kreative
kompetencer.

Frederikshavn Kunstmuseum præsenterer i dynamiske partnerskaber både lokalt og internationalt 
og under inddragelse af de nyeste formidlingsformer et alsidigt udbud af dansk og international 
kunst. 

Frederikshavn Kunstmuseum er mødested for børn og unge med kunstneriske talenter og 
ambitioner og katalysator for børn og unges omverdensforståelse og kreative potentiale. 

Museet samarbejder med Frederikshavn Kommune og kommunens øvrige kulturinstitutioner samt 
offentlige og private aktører om lokale og internationale kulturarrangementer, som udfordrer 
bevidstheden omkunstens betydning i sig selv og som en integreret del af oplevelsesøkonomien.

 Udfordringer:
At inddrage de nyeste teknologiske landvindinger i kunstformidling og dokumentation.

At synliggøre museet både hvad angår beliggenhed og aktiviteter.

At styrke kommunikationen og samarbejdet med omverdenen og lokalsamfundet, herunder med 

kommunensuddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

At have fokus på medlems-, borger- og foreningsinddragelse i museets aktiviteter.
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At opbygge, pleje og udvikle et netværk af kulturelle partnerskaber i både ind- og udland med fokus 
på kunst og kunstformidling – bl.a. ved udnyttelse af kommunens venskabsbyer i besøgs- og 
udvekslingsøjemed samt i turistmæssig henseende.

At gøre museet til et forum for udveksling af meninger om og stillingtagen til kunst samt for kul-
tureltsamvær i øvrigt.

 Målsætning:
At øge kommunens borgeres motivation til at engagere sig aktivt i museets aktiviteter. 

At føre en udstillings- og aktivitetspolitik, som understøtter udviklingen af Frederikshavn som et 
attraktivt bosted og bidrager til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

At udnytte museets spillemæssige og akustiske faciliteter til talentudvikling i musik og sang samt til 
publikumspleje og profilering af museet og dets skiftende udstillinger.   

At etablere et (internationalt) forum af unge kunstnere med henblik på at drøfte centrale kunst-
relaterede temaer, herunder nye formidlingsformer. 

 Forudsætninger:
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling drives af Frederikshavn Kunstforening og er organi-
seret som en forening.

 Organisation:

Bestyrelse:
Museets arbejde ledes af en bestyrelse på 6 ordinære medlemmer, dog 7 medlemmer, så længe 
Den Danske Exlibrisfond er tilknyttet museet.  4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsam-
lingen for en 2-årig periode. Frederikshavn Byråd udpeger 2 personer til bestyrelsen for byrådets 
funktionsperiode. Den Danske Exlibrisfond udpeger et medlem, så længe den er tilknyttet museet 
og ligeledes for en 2-årig periode.

Personale:
Museet har 2 deltidsansatte, mens bestyrelsen og 5 frivillige udfører daglige opgaver for at museet 
i det hele taget kan holdes åbent efter den kraftige kommunale reduktion i tilskuddet i 2013, hvor 
museet måtte afskedige 2 medarbejdere, jfr. senere under nøgletal. Vi er på et absolut minimum 
og er særdeles sårbare ved sygdom o. lign.

 Fysiske rammer
Museet har et udstillingsareal ca. 300 m² og 2 sammenhængende kontorer på ca. 17 m² samt råder 
over depotareal i kælderen (beskyttelsesrum) på ca. 220 m² og gangareal på ca. 200 m².

 Nøgletal:
År 2012       2013 x)    2014 2015       2016        2017      B 2018
Besøgstal 16.348   11.943   11.259 11.872   10.300       9.500    10.500
Indeks (2012=100) 100         73     69 73           63             59          64

x) i 2013 I forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud på godt kr. 300.000,oo blev den 
gratis adgang for kommunens borgere afskaffet. Det medførte et fald i besøgstallet på ca. 25 %.
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 Økonomi:
År 2012 2013 2014 2015 2016           2017                    
Indtægter:
Kommunalt tilskud 1.023.993 752.019x) 761.484x) 745.557 756.944     757.579
Øvrige indtægter      77.064   58.929   61.005   86.877   54.624       83.372
Fonde/gaver      28.000   59.800   12.275   11.975     8.000       12.400
I alt 1.129.057 870.948 834.764 844.409 819.568    853.351

x) Note: ekstraordinær bevilling   30.000   15.000   23.412
    til konkret ny aktivitet
Omkostninger:
Lønninger m.v.    502.017 438.268 386.917 410.069 399.520     389.906
Øvrige omk.    629.695 414.798 445.333 419.024 426.420     464.089
I alt 1.131.712 853.066 832.250 829.093 825.940     853.995

Overskud:               -           2.655   17.682    2.514   15.316       -       6.372    -        644

Balanceuddrag:
Samlede aktiver 278.424 251.199 277.459 488.625 324.376     297.209
Egenkapital 177.604 196.222 199.088 214.524 208.952     207.951
Gældsforpligtigelser   100.820   54.977   78.371 274.101 115.424       89.259

Indeksudvikling:
(2012 = 100) 2012 2013 2014 2015 2016            2017
Indtægter:
Kommunalt tilskud 100   73   74   73   74             74
Øvrige indtægter 100   74   68 113   71                  108
Fonde/gaver 100 214   44   43   29                    44
I alt 100   77   74   75   73                    65

Omkostninger:
Lønninger m.v. 100   87   77   82   80 78
Øvrige omk. 100   66   71   69   68 74
I alt 100   75   74   73   73 75

Balanceuddrag:
Samlede aktiver 100   90 100 175 117                 107
Egenkapital 100 110 112 121       118                 117
                                                                                                                                                          
Gældsforpligtigelser 100   55   78 272 114                  89

Note:
I efteråret 2012 beskar Frederikshavn Kommune i november 2012 det kommunale tilskud til 
museet for 2013 med 300.000,-. Dette svarede stort set til de fondsmidler, som vi havde fået til ind-
køb af helt specifikt kunst og som intet havde at gøre med den daglige drift. Den kraftige reduktion
af tilskuddet medførte, at der måtte foretages en ekstraordinær økonomisk tilpasning, idet museet 
dels måtte afskedige 2 medarbejdere og dels reducere åbningstimerne fra 2040 timer til 1560 timer
årligt, svarende til et fald på 25 %. Dette medførte en reduktion af besøgstallet på ca. 25 %. Der er 
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således en klar sammenhæng mellem tilgængelighed og antal besøgende. Følgevirkningen for 
museet af nedskæringen på kr. 300.000,- for 2013 blev endnu større, idet kommunen ikke havde 
taget i betragtning, at de 2 medarbejdere havde 9 måneders opsigelse, hvilket yderligere belastede 
museets drift i 2013 med kr. 150.000,- eller i alt kr. 450.000,-. Nedgangen i det kommunale tilskud 
har ikke kunnet opvejes via nye indtægtsgivende aktiviteter, hvorfor det ikke har været muligt, at 
være i stand til at ansætte nye medarbejdere. Budgettet for 2018 er i forhold til 2017 på samme 
niveau. 

3.	 Status	på	virksomhedens egne	mål for	2017
 Statusbeskrivelse

Museet har ud fra de mål, som var opstillet for 2017 i den beretning, som blev udsendt i foråret 
2018 i store træk opfyldte egne opstillede mål for museet. Det skal specielt anføres, at ansigtsløftet 
og forøgelsen af ”butiksarealet” sidst i 2017 på sigt forventes at give museet en øget omsætning. 
Derimod har det ikke være muligt at foretage en udbygning af web-salgsmodulet på grund af 
manglende ressourcer.

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan
Den planlagte udstillingsfrekvens på 6 hovedudstillinger med mere end det dobbelte antal kunst-
nere er blevet gennemført, herunder udstilling med Karl Bovin, som er et af museets kerneudstil-
lingsområder.

Ved udgangen af 2017 havde vi ca. 30.000 exlibris tilgængelige på hjemmesiden med et samlet 

besøg siden 2012 på ca. 28.000. På grund af ressourcemangel, er indrapportering af nye exlibris sat 

på vågeblus. Der er ”besøgende” fra ca. 110 lande, hvor de mest betydende er: USA, Tyskland, 

Polen, Holland og Rusland. En helt klar stor succes.

Det er stadig et paradoks, at de ca. 28.000 internationale exlibrisbesøgende ikke indgår i nogen 

form for besøgsregistrering i de officielle indberetninger til kommune m.v. I takt med den stigende 

interesse i retningen af ”det digitale museum” skal vi endnu engang opfordre kommunen til at tage 

initiativ til at få undersøgt, hvorledes denne form for ”museumsbesøg” kan indgå i den samlede 

vurdering af museumsformidlingen.

I virksomhedsplanen for 2017 var der planlagt en række medlems- og åbne arrangementer.  Der er 

afholdt:

1. ”Nytårskur” i anledningen af at Karl Bovin ville være fyldet 110 år den 7. januar 2017. Museet 

benyttede lejligheden til at introducere planerne om udgivelse af en ny bog om Karl Bovin. Det 

blev til et nyt og anderledes ”skrift” om Karl Bovin og hans malerkunst. Bogen blev baseret på 

autentiske båndoptagelser med Karl Bovin for perioden 1970 - 1972, hvor også mennesket Karl 

Bovin blev sat i et nyt perspektiv. Kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro forestod arbejdet og 

bogen udkom i december måned.   

Med udgivelsen af bogen samt overspilningen af de båndede samtaler med Karl Bovin har vi 

dels fået mulighed for at kunne anvende disse autentiske kulturelle samtaler om kunstneren og 

mennesket Karl Bovin og dels fået tegnet et mere nuanceret billede af kunstneren.  Dermed har 

vi også kunnet styrke vores kerneudstillingsområde.
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2. Koncerter med elever fra Musikskolen

3. Turisthus Nord har afholdt Nytårs-destinationscafé på museet for deres medlemmer.

4. Som et led i museets strategi om et bredere samarbejde med turisterhvervet, har museet i 
samarbejde med Scandic The Reef afholdt 3 arrangementer for hotellets konferencegæster,
hvor de fik mulighed for at udfolde sig ud i malerkunsten. 

 Ekstraordinært tiltag (udenfor de planlagte aktiviteter):

På den internationale front havde Frederikshavn i anledning af 150 året for de diplomatiske 
forbindelser mellem Japan og Danmark besøg af den japanske ambassadør Toshiro Suzuki 30. Han 
lagde, sammen med borgmester Birgit Hansen, vejen forbi museet, som havde opbygget en 
udstilling med japanske exlibris til anledningen. 

 Mål og resultatkrav
Bedre synlighed overfor omverdenen sker løbende, dog er den fysiske synliggørelse af museet, 
specielt afhængig af Frederikshavn Kommunes medvirken, jfr. under pkt. 4 i virksomhedsplanen. 
Fastholdelse af tilgængeligheden til museet med de nuværende knappe ressourcer fastholdes.

Overholde fastlagte aktiviteter og økonomisk resultatmål, bl.a. overskud på +/- kr. 10.000,-.
Fastholdtes.

 Opmærksomhedspunkter:
Behov for ansættelse af nye medarbejdere med det formål, at sikre museets fremadrettede
aktiviteter. Kan kun ske primært ved en forøgelse af de kommunale midler.
Fokus på rekruttering af frivillige til fortsat at klare den anførte åbningstider, som er blevet sværere 
på grund af den store efterspørgsel efter frivillige til mange forskellige aktiviteter.

4.	Virksomhedsplanen og de politiske mål 2018
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan (2017)

I forhold til den nye virksomhedsplan, som der udarbejdes for 4. gang er kommenteringen af mere 
generel karakter, da det er 4. gang denne nærværende plan udarbejdes ud fra en ændret rappor-
teringsform. Se i øvrigt museets årsberetning for 2017.

 Politiske prioriteringer fokusområder
Politisk blevet anbefalet, at museet skulle rekruttere frivillige til at arbejde på museet i stedet for 
de 2 medarbejdere, som blev afskediget i forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud i 
2013 på kr. 300.000,-, jfr. kommentarerne under pkt. 2 - personale. Vi må desværre konstatere, at 
rekrutteringen af frivillige er faldet drastisk – fra 12 frivillige til 5 frivillige. Det er således en alvorlig 
udfordring for museet, at få den daglige drift til at fungere med 2 deltidsansatte med tilsammen 35
timer pr. uge.

 Frederikshavn kommune og dens venskabsbyer (politisk mål)
Vi har noteret os Kultur- og Fritidsudvalget tilbagemelding, som har ændret sig fra 2016 om at un-
dersøge mulighederne for at genoptage de kulturelle arrangementer m.v. med venskabsbyerne til 
at fortsætte arbejdet med venskabsbyerne. På sigt vil det ikke alene give kulturmæssige oplevelser. 
Det vil ligeledes kunne øge den turismemæssige aktivitet byerne imellem. 

 At overholde, at årsresultatet balancerer med +/- 10.000,-. Følger planen.
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 Opfølgning 
Kultur- og fritidsudvalgets tilbagemelding af 16. september 2017 har vi taget til efterretning og 
indarbejder de ønskede aktiviteter løbende i vores planer.

For 2017

 Politiske prioriteringer fokusområder
Tvingende nødvendigt at få den udvendige bygningsvedligeholdelse bragt i orden, jfr. pkt. 4 under 
forbedringstiltag.

 Behov for at få tilført kommunale midler til museet, således at museets driftsmæssige situation ikke 
primært afhænger af frivilliges hjælp.

 Demografiske udvikling
For så vidt angår den demografiske udvikling, hvor der dels forventes en nedgang i befolkningstallet 
i kommunen og dels forventes flere ældre, vil det på kort sigt ikke påvirke museets muligheder for 
at tiltrække besøgende.

Et evt. faldende driftstilskud fra kommune vil i givet fald få den konsekvens, at åbningstiderne vil 
blive reduceret ligesom det kan komme på tale, at reducere i de fastansattes timer, hvor vi p.t. har 
2 deltidsansatte, svarende til ca. 1 fuldtidsansat. Resten er frivillige.

 Frederikshavn kommune og dens venskabsbyer (politisk mål)
Vi vil foretage de nødvendige sonderinger og primært med Bremerhaven, som opstartsby. Ud fra 
nuværende ressourcesituation, har vi ikke haft mulighed for at tage nogen initiativer.

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2018

 Fokusområder
Planlagte udstillinger
  6/1 til 24/2 Frederikshavnere fejrer byens jubilæum: 

Frode Christensen - Liselotte Dyhrberg - Robert Saybolt - Ole Christian Han-
sen - Anja Honoré - Helle Larsen - Jørn Erik Nielsen - Elsebeth Poulsen - An-
nette Ulbrichsen - Annette Lillelund - Vibeke Kassow. 3/3 til 28/4 

3/3 til 28/4 Wedding Day - En dragtudstilling af Pauli Tvilling med brudekjoler gennem 200 
år.

               5/5 til 23/6 Frederikshavnere fejrer byens jubilæum:
Erna Iversen, Lone Johannessen, Ove Bering, Anne Lindhardt, Marta Jørgen-
sen, Ella Eisenhart, Ole Mandrup, Antonio Viviano, Pia Gajhede, Marianne 
Trenskow, Irene og Per Frøsig.

            30/6 til 18/8 Frederikshavnere fejrer byens jubilæum:
Lene Palm Larsen, Kirsten Brøndum, Agnethe Brittasius, Poul Sørensen og 
Paul Erland.

           25/8 til 20/10 Frederikshavnere fejrer byens jubilæum:
Karl Bovin, Elisabeth Schou, Eyvind Karup Nielsen, Sven Bovin, Erik Skjoldborg, 
Pia Birkholm og Lene Frederiksen.

           27/10 til 19/12 Grønland NU.
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 Udviklingsmål 
Selv om bestyrelsen havde justeret strategien for 2017, er der stadig en del aktiviteter, som ikke er 
gennemført i sin fulde udtrækning, bl.a. rekrutteringen af flere frivillige, øget salg via museumsbu-
tik og hjemmeside. De vil derfor blive videreført i 2018 med henblik på at opnå et tilfredsstillende 
resultat. 

For 2018 vil vi derfor koncentrere os om færre mål og i prioriteret rækkefølge, jfr. nedenstående. 

Målene vil til gengæld få en væsentlig større involvering fra bestyrelsens side.

1. Frederikshavn kommune og dens venskabsbyer, jfr. under de politiske mål for 2018.

2. Erhvervsturismen og museet
Ved samtaler med Turisthus Nord om samarbejdsmuligheder i forbindelse med de erhvervs-
mæssige aktiviteter, som Turisthus Nord lancerer, er vi kommet et godt skridt på vejen. Det 
samarbejde vi indledte i 2016 med Scandic The Reef om at bringe svenske og norske forret-
ningsfolk til museet for af ”lære” om malerkunstens hemmeligheder af maleren Peder Ravn fra 
Skagen forsættes i 2018. Derudover søges indgået aftale aftaler med andre erhvervsaktører. 3.

              3.   Museet og de unge.
Der skal ske en udbygning af samarbejdet mellem Gymnasiets og folkeskolernes elever og 
museet. På gymnasiet er det planen at indrette et særligt lokale, hvor eleverne kan arbejde 
med exlibriskunsten og udstillinger af exlibris.

 Forbedringstiltag

1. Medlemsaktiviteter.
       - Der afholdes helt konkret 2 årlige koncerter med elever fra Musikskolen samt 1 - 2 foredrag.
       
2. Der skal rekrutteres flere frivillige til at varetage aktiviteter som f.eks.:

I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at ud over de nedenfor anførte 
opgaver, som skal løses af de frivillige, skal de derudover besidde specielle kompetencer inden-
for ”værtsskab”, som relaterer sig til turismeområdet. Dertil kommer nedenstående opgaver:
- Ekspedition af besøgende, pasning af butik, hvervning af sponsorer, omdeling af plakater, op-
  sætning/nedtagning af udstillinger, søgning af fondsmidler, registrering af exlibris m.v.

3. Museumsbutik/salgsareal:
- Nyindretningen af ”salgsarealet og butik” er på plads.

             4. Større synlighed i det offentlige rum/kontakt med omverdenen:
- Indgangspartiet skal forsynes med en tydeligere markering af museets indgang
- Konkret udspil om 2 - 3 forbedringer af skiltning af vej til museet. Ved lysreguleringen ved
   ”Posthuset”, skiltningen ved indkørsel til den store parkeringsplads ved svømmehallen og 
   center samt ”indtegning” af museet på kommunens og støttede organisationers kortskitser,   
   hvor det findes hensigtsmæssigt. Dette er tidligere rejst overfor formanden for Teknik- og  
   miljø (29062017).
- Derudover vil der ske et fortsat øget samarbejde med presse, kommunens skoler, bibliotek,
   Det Musiske Hus, Frederik samt andre museer i byen, kunstforeninger og kunstcirkler m.fl.
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Derudover vil bestyrelsen fortsætte sine strategiske drøftelser hen over året med henblik på at vurdere om 

der er behov for at justere vores strategi for de kommende år.

 Afsluttende betragtninger
Museet står således over for et stort behov i at kunne ansætte flere medarbejdere ud over de 
frivillige, såfremt vi skal fastholde og udbygge museets samlinger og aktiviteter, samt ikke
mindst også den kulturelle betydning af kunstnerne med lokal tilknytning.

Med museets nuværende økonomiske situation, vil vi således stort set være afhængig af øgede
entreindtægter, flere sponsorer, tilskud fra fonde, ekstraordinære kommunale bevillinger m.v., 
hvilket ikke kan øges under den nuværende bemandingsmæssige situation. 

Museets særdeles mangelfulde udvendige bygningsvedligeholdelse (den hvide maling er mere 
sort og grøn end hvid) indbyder ikke museumsgæsterne til at ”komme indenfor”. Dette har 
været rejst adskillige gange overfor kommunen.

 Iværksættelse og risikovurdering
Museet står således over for store forretningsmæssige udfordringer, såfremt vi skal fastholde 
og udbygge museets samlinger og aktiviteter, samt ikke mindst også den kulturelle betydning af 
kunstnerne med lokal tilknytning.

Ud fra ressourcemæssige betragtninger må vi derfor nære alvorlig tvivl om, hvorvidt vi vil være i 
stand til at imødekomme Kultur- og Fritidsudvalgets opfordring om:

1. arbejde målrettet med branding for at få de gode historier fortalt.
2. fortsætte arbejdet med venskabsbyerne, 

selv om vi hele tiden arbejder for at finde nye udviklingsmuligheder.

Det er stadig en ambitiøs plan museet har lagt for dagen i 2018 og følgende år. 

Den største risiko for at, de planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres knytter sig primært til en 
evt. reduktion i det kommunale årlige tilskud i såvel indeværende år, som i de kommende år, idet 
der ikke kan skæres yderligere i personelle ressourcer på 2 deltidsansatte (i alt 35 timer pr. uge). 
Sagt med andre ord, det er særdeles påkrævet, at der findes kommunale midler til en ansættelse af 
en ½-tids/heltidsmedarbejder for at kunne klare helt basale museumsmæssige arbejdsopgaver.

For museet er det dejligt, at vi via vores virksomhedsplan for 2018 kan fremlægge et samlet hele 
overfor Kultur- og Fritidsudvalget og ser frem til en god dialog på de anførte forhold, hvor vi er sær-
deles afhængige af kommunes velvillighed.

Frederikshavn Kunstmuseum

12. juni 2018.

Bestyrelsen



                                            Virksomhedsplan 2018 for Dybvadhallen

1 Forord
    Virksomhedsplanen er udarbejdet for Repræsentantskabet, bestyrelsen, brugerne, ansatte, borgere i 
    Dybvad og omegn samt Frederikshavn Kommune.

2. Virksomhedens rammer
    Dybvadhallen, Ørnevej 8, 9352 Dybvad Tlf. 98864514.  mail. dybvadhallen@mail.tele.dk
    Dybvadhallen er en selvejende institution.
    Dybvadhallen er opført i 1978.
    Udvidelse af redskabsrum i 1992.
    Glasparti der danner sammenbygning af hallen og klubhuset blev opført i 2009.
    Klubhuset er opført i 1987 på Dybvadhallens grund.

    Ifølge vedtægterne er formålet at drive en hal til idrætslige, oplysende fritidsbeskæftigende formål.
    endvidere må hallen anvendes som samlingssted for øvrige foreninger og deres medlemmer, den kan      
    benyttes til stævner, møder og andre kulturelle formål, endvidere kan hallen bruges til messer og
    udstillinger.
    Cafeteria forpagteren kan derudover udleje Hallen og Cafeteriaet til private arrangementer.

    Dybvadhallen har 1 ansat hal inspektør som også er forpagter af cafeteriaet.
   
    Dybvadhallen ledes af en bestyrelse på 7 personer som er valgt på Repræsentantskabsmødet.
    Repræsentantskabet er Dybvadhallens øverste myndighed.
    Repræsentantskabet består af 2 personer fra hver af de repræsenterede foreninger som er: Dybvad
    Borgerforening, Dybvad Handelsstandsforening, Dybvad Idrætsklub, Dybvad Tennisklub, Dybvad
    Boldklub, Skæve Idrætsforening og Familiebruget.

    Der er en ekstern regnskabsfører og næstformanden er regnskabsansvarlig.

    Dybvadhallens samlede bebygget areal udgør 1886 m2.

    Dybvadhallen har i 2017 været udlejet i 1575 timer.

    Omsætningen excl. moms i 2017 er kr. 1.033.103,00 og et driftstilskud fra Frederikshavn kommune på 
    Kr. 569.697,00.

    Dybvadhallen har ingen langfristet gæld.

3. Status på virksomhedens egne mål.
    En stigning i udlejede timer i 2017 skyldes udlejede timer til FFI Håndbold, Sæby Håndboldklub samt 
    Syvsten IF.
    
   Der er i 2017 udført diverse malings opgaver, i starten af 2018 har vi udskiftet lyskilder til Led i    
   Omklædningsrum , bad og toiletter , gange og motionslokale. Der er indkøbt diverse  motionsudstyr ca.
  Kr. 100.000. som et led i udvidelsesplanerne.

mailto:dybvadhallen@mail.tele.dk


4-5 De politiske mål 2018/2019.
     Der arbejdes stadig intenst  med at realisere planerne omkring Dybvadhallens fremtid som ”Dybvad 
     Aktivitets- og Kulturcenter, dog i en reduceret  udgave. Det vil blive forsøgt at så vidt mulig at holde det 
     Inden for de eksisterende rammer af Dybvadhallen og Klubhuset.
     Området mellem Dybvad Skole og Dybvadhallen er også stærkt inde i overvejelserne, hvor vi håber det 
     Kan blive en del af Landsbyplanen.

        5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklings mål 2018.
    Der er for 2018 budgetteret med en mindre stigning i  antal udlejede timer.
    Energioptimeringen på el siden er tilendebragt, og for varmesiden vil det ske samtidig med  en eventuel
    Ombygning.

  
    



Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

Virksomhedsplan 

2018 

  

Indhold 

1. Forord 
Virksomhedsplanen er for alle med interesse for Østervrå Idræts- og Kulturcenters virke. Det være sig 

ansatte og bestyrelse, daglige brugere og kunder, samarbejdspartnerne og Frederikshavn Kommune.  

Planen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og på centrets www.oikc.dk  

2. Virksomhedens rammer 
 Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6-8, 9750 Østervrå  

- Idræts- og svømmehal er indviet i 1972  

- I 2002 er centret udvidet med Kulturhus  

- Lokaler for Østervrå Motionscenter er løbende udvidet og seneste tilbygning er færdiggjort i 2015 

- I 2017 er centret udvidet med bibliotek, ungdomslokaler og værested  

 

 Det er institutionens formål at drive en kombineret idræts- og svømmehal, der i daglig tale 

benævnes ”Østervrå-Hallen” og et kultur- og forsamlingshus, der i daglig tale benævnes ”Østervrå 

Kulturhus”. Centret er fortrinsvis til brug for landsdelens beboere og foreninger.  

Lokalerne skal stå til rådighed for kulturelle arrangementer og idræt af enhver art under 

hensyntagen til lokalernes egnethed. Derudover til sportsstævner, træningsophold, 

mødevirksomhed og private fester.  

Endvidere kan lokalerne, når de ikke er optaget til ovennævnte formål, lejes ud til andre 

interesserede.   

 I centret er der et engageret personale på 3 ansatte og hertil løsarbejdere i begrænset omfang.  

Centret ledes af en bestyrelse på i alt 9 personer, hvor 5 personer valgt på generalforsamling, 1 

medlem udpeget af Østervrå Idrætsforening, 1 medlem udpeget af Try-Thorshøj Boldklub, 1 

medlem udpeget af Gymnastikforeningen 1977 og 1 medlem udpeget af Frederikshavn Byråd.  

 Den selvejende institutions samlede etageareal udgør ca. 5.500 m2 

 Idrætshallen har i 2017 været udlejet ca. 2.650 timer og svømmehallen har været benyttet i ca. 

2.200 timer.  

 Institutionens samlede omsætning ekskl. moms udgjorde i 2017 ca. 3.400.000 kr. Frederikshavn 

kommunes driftstilskud beløb sig til 1.478.113 kr.  

http://www.oikc.dk/


Østervrå Idræts- og Kulturcenter 

3.  Status på virksomhedens egne mål 
 Indtægter ved udlejning ligger generelt højere end det budgetterede for 2017. En merindtægt i 

forhold til budgettet på ca. 275.000 kr. anses for værende meget tilfredsstillende.  

 Etablering af bibliotek, ungdomslokaler og værested medio 2017 er modtaget særdeles positivt af 

centerets brugere, og den forventede synergieffekt ved samling af flere aktiviteter er fortsat i 2018 

med mange nye ansigter i centeret.   

 I projekt ”Vi bevæger Østervrå” trækker afklaring om etablering af sognefaciliteter i centret ud. Der 

er fortsat dialog med menighedsrådet om muligheder.  

 I 2017 blev der planmæssigt ikke udført større vedligeholdelsesarbejder.  

4. De politiske mål 
Kultur- og Fritidsudvalget har i brev af 16. juni 2017 opfordret Østervrå Idræts- og Kulturcenter til: 

 

1) at fortsætte arbejdet med realisering af ”Vi bevæger Østervrå” med fokus på mulighed for 

etablering af sognerådsfaciliteter i centeret 

2) at arbejde målrettet med branding for at få de gode historier fortalt  

 Ad 1)  

Der er fortsat dialog med menighedsrådet om etablering af faciliteter i centeret.  

I øjeblikket overvejer menighedsrådet muligheder og ønsker, men valg af flere nye medlemmer til 

menighedsrådet har haft indflydelse på, at endelig beslutning ikke er truffet.   

 Ad 2) 

Bestyrelsen er meget opmærksom på fortælling af de gode historier uden dog, at der målrettet 

arbejdes med branding heraf.  

 

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2018 
 I budget for 2018 er der ikke indregnet væsentlige ændringer i aktivitetsniveau.  

 Arbejdet med etablering af fælles faciliteter i samarbejde med menighedsrådet fortsættes med 

ønske om endelig afklaring ultimo 2018.  

 Investeringer til forbedringer for brugere af svømmehallen er aktuelt indenfor de kommende år.   

 Udviklings- og vedligeholdelsesarbejder i øvrigt i henhold til centerets vedligeholdelsesplan. 

 

Forelagt på bestyrelsesmøde 8. maj 2018 
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Forord 
Sæby Svømmebad & Wellness 

Sæby svømmebad blev taget i brug i 
2006 og er trods de snart 12 år stadig 
Frederikshavns kommunes nyeste og 
mest højteknologiske svømmebad.  
Svømmebadet fremstår med den 
karakteristiske konstruktion, som en 
unik, smuk bygning og et vartegn for 
Sæby 

I en tid, hvor meningsmålingerne peger mod den overbevisning at flere brugere søger 
mod individuelle tilbud og fravælger de organiserede foreningsaktiviteter bør man unde 
sig selv, og sine børn, at kigge ind i vores lokale svømmehal. Fælleskabet lever, og det da 
også i bedste velgående. Svømmebadet tilbyder faciliteter til flere klubsvømmere, 
foreninger og private lejere end nogensinde før.  Gennem årene har svømmebadet 
gennemgået en omfattende energi optimering, og op til 100% af svømmebadets daglige 
varmtvands forbrug i sommermånederne genereres af husets solfangeranlæg. 
Svømmebadet besluttede i 2015 som en af landets første svømmehaller at overgå til 
Naturstyrelsens nyeste bekendtgørelse for lav kloret drift af alle svømmebade. 
Bekendtgørelsen betyder skærpet krav til rensning af badevandet samt et mindre forbrug 
af klor.  Den nye bekendtgørelse har været et lovformligt krav til driften siden 2017. 

Vision:  
Det er vores overbevisning, at der altid vil eksistere et behov for, at borgeren skal kunne 
lære at svømme. Der kommer flere motions- og konkurrencesvømmere og der bliver flere 
borgere som får behov for genoptræning i vand- og terapibassiner. 
Men samtidigt betyder teknologien, at det fysiske aktivitetsniveau for både børn og 
voksne bliver mindre og mindre, hvorfor livsstilssygdommene i fremtiden bliver et langt 
større problem. Fremtiden for svømmebadet er derfor ikke kun, at kunne tiltrække 
borgere til traditionel svømning, men også gennem samarbejdet med den kommunale 
genoptræning at sikre rum til, at borgere fortsat kan træne sikkert og professionelt længe 
efter et traditionelt genoptræningsforløb er afsluttet. Svømmebadets wellness afdeling er 
derfor heller ikke kun terapibassiner og wellnessarrangementer, men er også et socialt 
mødested for den ældre gruppe hvor vand og varme ikke kun er med til at gøre 
dagligdagen lidt nemmere. 

Svømmebadets vision vil derfor stadig kunne beskrives i sloganet “oplevelser med 
omtanke” ikke kun for miljøet, men også for den enkelte bruger.  
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Indledning 
Sæby Svømmebad & Wellness 

Hvad er tanken  med virksomhedsprofilen:  

Det har været vores største ønsket med denne virksomhedsprofil, at synliggøre hvilke 
aktiviteter der foregår i Sæby Svømmebad og Wellnesscenter, samt at beskrive hvordan 
den daglige drift hænger sammen og hvilken berøring huset har på borgere i Sæby. 

Desuden ønsker vi at synliggøre Sæby Svømmebads funktioner og opgaver i henhold til 
borgere og kommunen ved at oplyse om mål og handleplaner for 2018, samt de visioner 
der ligger 2-5 år ude i fremtiden.  

Sæby Svømmebad er en innovativ arbejdsplads med fokus på brugeren, holdt sammen af 
et stærkt netværk af lokal brugere, foreninger og samarbejdspartnere, hvorfor vi også 
repræsenterer et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod et lokalsamfund der er 
beliggende i en kommune, hvis største nabo er havet. 
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I Sæby Svømmebad har vi denne målsætning.  

Med ret tanke, ret handling og ret adfærd vil vi vise  
omverdenen, at bæredygtig drift giver mening og på langt  
sigt derfor også kan blive kundens naturlige valg. 

Medarbejdere og ledelse  

Med ret tanke, ret handling og ret adfærd ligger vi grundstenene i vores daglige drift og 
ledelse. Ansatte i svømmebadet er naturlige rollemodeller for svømmebadet. Ved at vise, 
at vi tror på at kunne gøre en forskel, er det vores opfattelse, at denne indstilling også vil 
blive vore kunders. Sæby Svømmebad er en innovativ arbejdsplads med fokus på 
brugeren, holdt sammen af et stærkt netværk af lokale foreninger og samarbejdspartnere.  
Sæby Svømmebad udbyder et bredt kommunalt tilbud, der er tro mod lokalsamfundet og 
berører alle livets aspekter. 
 
Miljø 

Sæby Svømmebad er en svømmehal med omtanke for 
miljøet. Vi sikrer bæredygtige oplevelser i en virksomhed, 
hvor der naturligt prioriteres bæredygtige løsninger.  
Med energibesparende foranstaltninger og indførslen af 
konceptet “Green Key” ønsker vi, at verden ser os som et 
fyrtårn for en bæredygtig fremtid. 

Økonomi 

Med langsigtet budgetter forsøger vi målrettet at arbejde mod, at svømmebadets 
økonomi ikke grundlæggende er betinget af et stigende kommunalt tilskud. Vi ønsker at , 
fremme svømmebadets eksistens grundlag gennem energiforbedring, optimering og 
proaktiv ledelse. Vi ønsker at sikre en forsat udvikling, der vil være med til at opretholde et 
naturlige prisleje for alle brugere. Med målet at sikre flest mulige brugere på alle tider i 
svømmebadet, har vi med indførslen af DEBIT kortet åbnet for pris difference på 
forskellige tidspunkter så der kan tilbydes et mere bæredygtigt produkt, efter 
terminologien  “Less is more” 

Opmærksomhedspunkt 

Hos os skal det være sjovt at være fysisk aktiv. Forskellige mennesker har forskellige 
oplevelser af hvad der er sjovt, spændende og motiverende for netop dem. Vi skal få 
vores børn og unge mennesker gjort langt mere fysisk aktive og så må vi ikke glemme 
den ældre generation, hvorfor vores fokus for 2018 bliver eXit-Fitness (hygge -Fitness). 
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Virksomhedens 
rammer 

Sæby Svømmebad & Wellness 

Adresse og stamdata  

CVR:   28986165 
Navn :    Fonden Sæby Svømmebad  
Adresse   Rådhuspladsen 3, 9300 Sæby  
Kommune:  Frederikshavn 
Direktion:   Jeppe Møller Jacobsen 
Bebygget areal:  4.103 m2 incl kælder og loft 
Ansatte:   24  svarende til 15,5 årsværk 
Fondsmyndighed:  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  

Formålsbeskrivelse som den fremgår af vedtægter. 

Fondens formål er at opføre Sæby Svømmebad, samt at drive 
Sæby Svømmebad ved udlejning af dette til omkring liggende skoler og 
uddannelsesinstitutioner i øvrigt, samt idrætsforeninger og andre beslægtede foreninger, 
hvis aktivitet knytter sig til et svømmebad. 
De væsentligste aktiviteter har derfor i lighed med tidligere år, bestået i gennemførelse af 
sports- og sundhedsfremmende aktiviteter, træningsophold samt sikre skole og 
foreninger adgang til tidssvarende lokaler og faciliteter.  Det voksende samarbejde med 
de private erhvervs- og turistvirksomheder, i forbindelse med overnatning og 
træningsophold, er med til at højne servicering af turister fra ind- og udland. 

Forudsætninger 

Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v og disses vandkvalitet,  
Nr 288 af 14 april 2012, Norm for svømmebadsanlæg DS477 samt 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1988 “ kontrol med svømmebade 

Åbningstider 

Svømmebadet har åbent Ma til Fr 6:00-21:00 Lø og Sø 8:00-15:00 i 38 uger. (vinter) 
Samt  Ma,Ti,To,Fr 6:00-18:00, On 6:00-20:00 Lø og Sø 8:00-15:00 i 14 uger. (sommer) 
Sæby Svømmebad har kun lukket 3- 5 dage om året, jvf. status og reparationer. 
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Organisation 

Sæby Svømmebad er en fondsbaseret selvejende organisation, oprindeligt stiftet af den 
tidligere Sæby Kommune. Svømmebadets driftstilskud er en del af kultur og 
fritidsudvalget i Frederikshavn kommunes budget, hvorfor svømmebadet også er 
underlagt de kommunale besparelsesplaner og ønsket om ensretning af hal tilskud  

Personalet er fordelt således.  
1. Ledelse, teknik og administration: 
 1 Direktør/daglig leder, 1 Regnskabsassistent 5 timer, 1 Bademester 
 Tilknyttet ledelsen er Teknisk chef, bademester og Cafe/rengøringsleder 
2. Livreddere  
  2 Livreddere 37 timer 3 livredder 30 timer, samt vikarer 
3. Teknisk personale  
 1 Teknisk chef,  1 teknikker  
 (arbejdsområde svømmehal) 
4. Cafe og rengøring.  
 1 cafe/rengøringsleder, 1 rengøringspersonale  30 timer, 3 flexjobsansatte,  3    
 ungarbejdere.  (arbejdsområde svømmehal, musikskole, kulturhus og bibliotek) 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bestyrelsen fastsætter selv retningslinier for sit virke og udpeges på følgende måde:  

- Frederikshavn Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem  
- Foreninger og klubber med faste ugentlige timer udpeger 1 bestyrelsesmedlem.  
- Organisationen for turisme og erhverv udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 
- Støtteforeningen for Sæby Svømmebad udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 
- Bestyrelsen vælger selv de resterende 3 medlemmer med fokus på personlige egenskaber.  

Bestyrelsens ansætter en direktør til at forestå driften og administrationen af Sæby 
Svømmebad. Direktøren er ansvarlig for driften og administrationen af fondens aktiviteter 
efter de retningslinier som fastsættes af bestyrelsen, samt nuværende regler for 
fondsledelse, jvf LOV nr 712 af 25/06/2014 
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Fysiske rammer 
Svømmebadet er opført på 4.800 m2 af grunden betegnet, del af matr.nr. 1-gv Sæbygård 
hovedgård, beliggende Sæbygårdparken 4, 9300 Sæby jvf. Arealleje kontrakt 125-954886 
BRA/lla 20.09.2005 
 

Nøgletal  
Årligbesøgsantal:  
 2012 73873 
 2013 70870 
 2014 76283 
 2015 77736 
 2016 94614 
 2017   102107 

Økonomi  
Omsætning incl tilskud jvf. årsrapport 2017 
  
 2012 7.191.128 
 2013 7.191.128 
 2014 7.343.697 
 2015 7.414.775 
 2016    7.428.857 
 2017  7.004.904 

Energi  
Årligt energiforbrug jvf. forbrugs måling 

   El(kwh) Vand(m3) Varme(Mwh) 
 2012  617.392 6014    977 
 2013  603.764 5441  1041 
 2014  608.054 5458    974 
 2015  630.076 5199  1050 
 2016      645.740 5241    951 
 2017   655.155 5915    851 

Driftsplan:   
 Driftsplanen er udarbejdet efter retningsliner i Bygge og Boligstyrelsens   
 lovbekendtgørelse nr 82. af 2 februar 1989 omfattende byggeri opført efter 1986.  
 Omkostninger til drift- vedligehold samt eftersynsintervaller fremgår af   
 vedligeholds kortet på den efterfølgende side.  

Revision:   
 BDO Scan revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 9300 Sæby 
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Status på 
virksomhedens mål 

Sæby Svømmebad & Wellness 
Udførte tiltag og fornyelser.  
2010 Installation af 450 m² solfanger anlæg. 
2011 Optimering af pumper, udskiftning til lav energi pumper. 
2012 Ny dampsauna, energioptimeret og vedligeholdelse neutral. 
2012    Ny større indendørs fællessauna med plads til 40 personer, højisoleret. 
2013 Udskiftning af eksisterende forældet billetsystem og adgangskontrol. 
2014 Fitness maskiner udskiftes og fitness opdateres til at tilgodese genoptræning.  
2014 Etablering af udendørs wellness miljø med ude sauna og terrasse. 
2015 Renovering af lofter, og udskiftning til LED og spare lys i wellness og fitness. 
2015    Optimering af anlæg, returvarme konverter mht, drift besparelser.  
2016    Udskiftning af eksisterende belysning til energivenlig LED belysning (fitness) 
2016    Udskiftning af køleanlæg koldvandsbassin og efterisolering  
2017    Etablering af ude spa, med automatisk vandflytning/energi optimering  
2017 Supplering af fitnessmaskiner og udbud af programlægning for senior træning.  
2017  Optimering af klor doserings system, jvf nye regler, udskiftet 1 af 6 enheder. 

Arrangementer og samarbejde. 
- DOF aftenskolen, Babysvømning, Juniorsvømning, Vandskræk 
- FOF aftenskole, Ældre træning  
- LOF, Vandskræk, ældre træning, Vandgymnastik 
- AOF, Vandtræning for gigtramte  
- BOF, Bofællesskab 
- SSK, Svømmeklub for konkurrence svømmere  
- FKI, Frederikshavns kommunale idrætsklub 
- SFI, Firmaidræt, svømmehold, plask og leg  
- Aktiviteten, dagtilbud til handicappede  
- Vodskov, dagtilbud til belastede unge  
- Stidsholdt Efterskole, Svømmelinie 
- Martek, Maritime uddannelser  
- Benefit, Genoptræning og fysiologi 
- Den kommunale genoptræning, terapi og genoptræning  
- Senhjerneskadecentret, genoptræning varmtvand  
- Livsstilsholdet, Livs ændring og træning for voksne overvægtige  
- Glad og Let, træning og kost for overvægtige børn, i samarbejde med sundhedsplejen 
- Mob Din Krop, træning og social samvær, i samarbejde med Ungdomsskolen  
- Jobcenter, samfundsnyttig jobfunktioner, socialøkonomisk virksomhed 
- eXit-Fitness, (hygge-fitness) nye ydelser til fremtidens sundhedsforbruger.  
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Mål og resultat krav  
Vi ønsker at være det naturlige valg til sjove og spændende oplevelser for hele familien. 
Vi ønsker at være det naturlige valg når motion skal være sjovt og underholdende. 
Vi ønsker at have omtanke for den enkelte bruger og der skal være plads til alle. 
Vi ønsker at være den attraktive arbejdsplads der tales om i hele kommunen. 
Vi ønsker at være reference og testcenter for ny vand- og energisparende teknologi.  
Vi ønske at blive den fortrukne udbyder af social fitness for fremtidens 
sundhedsforbruger.  

Greenkey  
Green Key har været en vigtig samarbejdspartner i Sæby Svømmebad. 
Green Key er et internationalt anerkendt miljømærke, som er udbredt i 
bl.a. hotelbrancher, restauranter, campingpladser og selvfølgelig 
haller. Hallerne certificeres i samarbejde med HI og Horesta. 
  
Sæby Svømmebad har haft et samarbejde med Green Key de sidste 9 
år og har haft stor glæde af erfaringsudvekslingerne og medarbejdernes engagement i 
ordningen. Svømmebadet har især brugt ordningen til, at sætte fokus på energi-forbrug, 
indeklima, samt udfasning af skadelige tilsætningsstoffer i rengøringsmidler m.m.  
Svømmebadet har desuden haft stor glæde af det netværk der naturligt følger Greenkey 
ordningen. Bla. deling af tekniske løsninger til energibesparelser, gode/dårlige LED 
produkter, regenerering af skyllevand, anbefalinger/advarsler om leverandører og 
produkter. Yderligere har svømmebadet kunnet bruge ordningen som løftestang, til at få 
gennemført nogle større energirenoveringer. 
 
Miljø og samfundsansvar 
Svømmebadet overgik i starten af 2015 til den nye bekendtgørelse nr 623 af 13 juni 2012, 
som ved ved udgangen af 2017 er blevet et lovbefalet krav i forbindelse med drift af 
svømmebade.  Svømmebadet har længe været drevet som et lav kloret svømmebad, men 
er jvf lovgivning nu pr 2017 også underlagt de strengeste krav til kontrol og drift.  
 
I forbindelse med den ny udfærdigelse af Miljøstyrelsens vejledning til myndigheder, der 
fører tilsyn med svømmebadene, de ansvarlige for svømmebadsanlæggene og det 
personale, der står for den daglige drift har svømmebadet været ind over både 
formuleringer men også de mange  udfordringer med at leve op til disse.  
 
Svømmebadet har gennem de sidste 8 år arbejdet med og udviklet et kendt og sundt 
alternativ, med udbuddet af nye fedtfattige madvarer i cafeen. Vi har med ansættelsen af 
flex personale med køkkenmæssig baggrund valg at fokusere endnu mere på de sunde 
alternativer i 2018  
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Vedligehold  
Kalkuleret udgifter udover budget  
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Driftbudget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vedligeholdskort 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vedligeholdskort 2 2 80 3 3 80 3 3 3 3

Vedligeholdskort 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Vedligeholdskort 4 15 15 5 55 15 5 5 5 15

Vedligeholdskort 5 2 2 2 15 2 2 2 2 15

Vedligeholdskort 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vedligeholdskort 7 9 55 9 9 9 9 55 9 9

Vedligeholdskort 8 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 30

Vedligeholdskort 9 8,5 28,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5

Vedligeholdskort 10 24 79 79 79 79 79 79 24 24

Vedligeholdskort 11 22,5 22,5 87,5 87,5 117,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Vedligeholdskort 12 12 22 62 22 12 22 12 22 12

Vedligeholdskort 13 36 36 36 49 36 36 36 36 36

Vedligeholdskort 14 29 20 50 50 20 20 20 20 20

Vedligeholdskort 15 10 40 10 40 10 40 10 40 10

Vedligeholdskort 16 360 20 5 15 20 5 5 20 5

Vedligeholdskort 17 5 20 5 200 20 5 5 20 5

Vedligeholdskort 18 8 8 48 48 48 48 48 48 48

Vedligeholdskort 19 17 75 17 17 17 17 17 17 17

Vedligeholdskort 20 15 15 345 15 15 15 200 15 15

Sum total 604,5 520,5 796,5 737,5 533,5 366,5 552,5 336,5 317
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Kultur og fritid  
Tilbagemelding på virksomhedsplan  

Tilbagemelding på virksomhedsplan 2017 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 15. juni 2017 virksomhedsplaner for 
institutioner på kultur- og fritidsområdet. 

Kultur- og Fritidsudvalget anerkender Sæby Svømmebads betydningsfulde indsats med at 
åbne svømmebadet for en bred vifte af brugere, herunder borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet og borgere med behov for et genoptræningsforløb.  

Kultur- og Fritidsudvalget vil ligeledes gerne kvittere for Sæby Svømmebads fokus på at 
lade flygtninge og migranter deltage i svømmebadets funktioner og aktiviteter. 

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer i den forbindelse Sæby Svømmebads bestyrelse til, 

- at fortsætte samarbejdet med den kommunale genoptræning, sundhedshuset og 
integrations- og arbejdsmarkedsområdet 

- at fortsætte samarbejdet med øvrige institutioner i området og fastholder dialogen 
med Sæby Fritidscenter om udvikling af det organisatoriske samarbejde på tværs 

- at forfølge de udviklingsmål som bestyrelsen har fastsat i virksomhedsplanen 2017  
- at arbejde målrettet med branding for at få de gode historier fortalt. 

Med venlig hilsen 

Mogens Brag 
Formand 
Kultur- og Fritidsudvalget  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Uden regler   
Et svømmebad uden nedskrevne regler 

Kan man drive et svømmebad uden regler  
Sæby Svømmebad har efter 11 år stadig ingen nedskrevne ordensregler. En unik vinkel 
der sikrer plads til alle typer i et svømmebad, der byder på alt fra banesvømning til 
wellness med tæt pakket saunagus.  Med ordene ”oplevelser med omtanke”  retter 
Sæby Svømmebad fokus mod en menneskelig organisation, hvor ordensregler er erstattet 
af omtanke, tillid og respekt, og kun listen “for din sikkerhed”, som udelukkende fokuserer  
på hygiejne, udgør resterne af de kendte og traditionelle svømmebads regler.  

Det lyder næsten for utroligt til at være sandt, men istedet for ordensregler formuleret på 
skrift som først tages frem når noget er gået galt, så anvender svømmebadet sit slogan 
”oplevelse med omtanke” som reference til normal opførsel, men også som en måde at 
bejle til kundernes egen situationsfornemmelse. 
 
I de 11 år som svømmebadet har eksisteret, har der endnu ikke været brug for 
nedskrevne ordensregler og fremtiden peger da heller ikke på forandring på det område.  
Der står en stærk bestyrelse bag opfattelsen, at nedfældede regler blot medfører en 
negativ udstråling, hvilket bringer minder om en historisk verden, hvor bademesteren var 
en mandsperson, der med fløjte og høj stemme dirigerede gæster med ordene ”nu skal 
alle med rødt bånd op” eller “husk nu at vaske dig ordenligt”.  
 
Selv om Svømmebadet ikke tror på faste regler har kunderne en god forståelse for, hvad 
der er “oplevelser med omtanke” og skulle der opstå tvivl, så står livredder og 
personale altid klar med et godt råd og løser gerne tvivlsspørgsmål.   
 
De mange forskellige kundetyper betyder selvfølgelig,  at svømmebadet er særlig 
opmærksom på, at ikke alle har den samme værdi af hvad der er “oplevelser med 
omtanke”.  Men frem for, at med regler, styre gæsterne, tror svømmebadet på at denne 
tilgang istedet sikrer en bred læring og vigtigst, plads til alle.  
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Velfærdsudfordring 
Sæby Svømmebad og Wellness 

Velfærdsudfordring 
Frederikshavn Kommunes Sundhedsprofil åbner for en spændende mulighed for et samarbejde 
mellem svømmebadet og genoptræningsafdelingen i sundhedshuset. Med fokus på den ældre 
generation som fremtidens sundhedsbruger, vil Svømmebadet  kunne understøtte nye tanker om 
exit-strategi og genopretning af borgere i eget liv. Faciliteterne i svømmebadet er oftest allerede 
kendt af borgeren gennem træning i varmtvandsbassiner og fitness afdelingen, hvorfor et 
samarbejde, der peger mod den selvfungerende borger vil være en nærliggende tanke.  
Det er svømmebadets ønske, at indgå i en vifte af aktiviteter der vi få den ældre generation, til at 
bevæge sig mere og jævnligt. Svømning skal ses som spændende træningsalternativ til den 
gruppe mennesker, der ikke selv har været unge i en tid, hvor svømmebade var naturligt i 
bybilledet. Fremtiden for kommunens svømmebade må derfor i langt højere grad, findes i et tæt 
samarbejde med den kommunale genoptræning, så borgerne fortsat kan træne professionelt. 
 
Fokus på flygtninge og emigranter  
Med svømmebadets motto “oplevelser med omtanke” har vi højt til loftet. Vi dækker gennem 
personalet en bred vifte af køn, alder og religion, og forsøger gennem job-prøvning og 
praktikaftaler med kommunen, at sikre plads til at integrere interesserede immigranter og 
flygtninge.  Svømmebadet er et tilbud til alle kommunens borgere, derfor føler vi også et ansvar for 
at de nyankomne får en god integrationsstart. Samarbejde med byens andenetniskebrugere, sikre 
os desuden en god modtagelse af nye familier. 
Et særligt samarbejdet med den burmesiske forening sikrer at de nyankomne er informeret om, 
hvad der sker i en svømmehal. Det er en langsigtet gevinst når flygtningefamilien oplever at der 
tages hånd om hele familien, og at de får hjælp til at forstå den danske kultur, skole og foreningsliv.  
I sidste ende betyder det nemlig at de bliver en mere naturlig del af hverdagen i svømmebadet.  

Samarbejde på tværs  
Et stort potentiale er stadig “gemt” i Sæby Svømmebad. Den tekniske knowhow med 
døgnbemandings byder på serviceløsninger der også kan være til glæde for kommunen. Selv om 
den oprindelige serviceaftale med kulturhus og bibliotek, pga kommunale besparelser er blevet 
opsagt, har vi alligevel indgået en aftale hvor opgaver uden for kommunal bemanding løses af 
teknisk personale fra svømmebade. 

Sæby Fritidscenter  
En stadig større mængde danske og norske svømmeklubber, besøger disse år Sæby. Vores 
eksisterende samarbejde med Sæby Fritidscenter, bliver i den forbindelse vores styrke. Den gode 
kontakt sikrer, at vi kan tilbyde den rette ernæring, tidssvarende overnatning og en høj standard 
inden for træningsfaciliteter, både i tørhaller men også i svømmebadet, som hører til blandt 
landets mere eftertragtede træningsfaciliteter. 
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Socialøkonomisk 
virksomhed  

Sæby Svømmebad & Wellness 
Vision:  
Samfundet står over for en voksende række udfordringer med mange mennesker på 
kanten af arbejdsmarkedet, store miljømæssige udfordringer og et stigende pres på 
sundhedssektoren.  

Svømmebadet har, på baggrund af Frederikshavns Kommunes politik og ønske om 
målrettet at forbedre rammerne for etablering og udvikling af socialøkonomiske 
arbejdspladser til borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, valgt at indgå i en tæt sparring 
med kommunen. Svømmebadet er visiteret til to socialøkonomiske medarbejdere, og har 
det parameter for succes, at borgere med en dagligdag i svømmebadet oplever, at udføre 
et stykke seriøst arbejde, hvor den motivationsskabende faktor er skabelsen af en ny 
arbejdsidentitet. 

Hvad kan vi:  
Sæby Svømmebad er af den overbevisning, at vi som socialøkonomisk virksomhed, ikke 
kun inspirerer den private og den offentlige sektor til at tage del i arbejde med borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet, men også at vi besidder et unikt potentiale i det at kunne 
bidrage til, at flere udsatte grupper igen får lyst og mod til at bevæge sig ud på det 
ordinære arbejdsmarked. 

I perioden fra at svømmebadet valgte at indgå aftale med Jobcentret, har der været hele 
14 personer gennem organisationen. Alle placeret i konkrete og funktionelle stillinger i 
svømmebadet. Heraf har 8 efter ganske kort tid selv fundet lysten til at søge og finde et 
job i kommunen, og svømmebadet har selv valgt at fastansætte en person i 
svømmebadet. 

Det er svømmebadets vurdering at med ønsket om at fremme udviklingen af små og store 
socioøkonomiske virksomheder og arbejdspladser, så er denne samfundsmæssige 
udfordring blevet en allemandsopgave og nyttejob er en vigtig del af en virksomhed der 
arbejder med mennesker, især gennem kultur og sport.  
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Fremtidsplaner og 
udviklingsmål 2018 
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Exit strategi og Senior-Fitness  Mål

Når nu træning er medicin, så spørgsmålet blot, 
hvem der fremover skal udbyde og levere 
ydelser til nutidens sundhedsforbrugere.  
 
På nuværende tidspunkt er opgaver der 
omfatter ”ikke raske” placeret hos den 
kommunale genoptræning, men med en 
behovsmæssig årlig vækst rate på 5-8 % er der 
tydeligt at der skal foretages hvis vi skal kunne 
følge med fremtidens behov.  

Det er vores ønske at sætte fokus på området 
der omfatter senior og sundheds træning, bla 
med tilbud om programlægning, vejledning i 
brug af udstyr og supplering med øvelser i 
træne og varmtvandsbassin. 

Hvis vi antager at borgerens oplevelse af trivsel 
bygger på både noget fysisk, mentalt og socialt 
så begynder det hele måske at give mening. 

Nutidens sundhedsforbruger søger den 
oplevelse som kombinationen af fitness, 
wellness og varmtvandsbassiner er med til at 
give, men samtidig er det glædesfremmende 
og sociale en vigtig fastholdelse faktor.   

Netop aktiviteter som bygger på det 
glædesfremmende og sociale, formår at vække 
følelser og følelser er netop vigtige når vi 
kigger på vores borgeres evne til at genkalde 
hvorfor de igen og igen skal dyrke motion og 
træning.  

Tilgangen til fremtidens Exit Strategi, må derfor 
i langt højere grad bejle til følelser end til 
træningen som noget der koster blod sved og 
tårer. 

Sundhedsforbrugeren søger med andre ord 
“træning med omtanke” 

For at kunne udbyde faglig kompetente 
rammer hvor træning til ”ikke raske” bliver et 
vel accepteret alternativ til den kommunale 
genoptræning, er det været vigtigt at indse at 
segmentet ”ikke-raske” kræver en helt anden 
tilgang end den kundegruppe som vi er vant til. 

Med indførslen af programlægning og 
vejledning, sikrer vi nu en service der gør at 
svømmebadet i langt højere grad formår at 
ramme sundhedsforbrugerens grundlæggende 
motivations faktor på en mere langsigtet bane.  

Vi arbejder stadig mod, at kommunen vil indgå 
et mere omfattende samarbejde, som sikrer at 
endnu flere sundhedsforbrugere og “ikke 
raske” kan tilbydes træning og bevægelse i 
svømmebadet. 

En af de fordele vi oplever ved at kombinere 
grundlæggende fitness med vand og de 
temperede bade finder vi i restitutionsfasen, 
hvor ømhed oftest føles vidt forskelligt. Den 
ømhed der følger den utrænede kan uden 
efterbehandling i f.eks. varmtvandsbassinet 
være så voldsom at borgeren opgiver inden et 
træningsforløb når at give resultat.  

 
Med fokus mod psykologien, så er det her at vi 
finder grunden til, at borgeren fortsætter længe 
nok til at træningen giver resultat. 
Helt konkret findes der flere elementer, der 
indgår i borgerens oplevelse af træning, som 
noget trivselsfremmende, for selv om den 
fysiske træning er hovedformålet med hele exit 
strategien er vi nødt til at indse, at hvis vi skal 
fastholde borgerne, er det netop det sociale og 
mentale der skal fokuseres på.
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Brugervurdering  Status

Forsat årlige undersøgelser af borgernes 
opfattelse af den levende service.  
Primært undersøgelser via spørgeskemaer. 
Med et stort ønske om en eller anden form for 
digital løsning. 

Med ønsket om at nedbringe brugen af papir 
er det vores ønske at flytte disse 
undersøgelsesskemaer over på et digitalt 
modul,  der vil være tilgængeligt i 
svømmebadets cafe.  Den digitale løsning vil 
sikre en mere fast undersøgelse og en mere 
simpel tilgang til data. 

Skole Svømning Mål

Svømning i skolen har afgørende betydning for 
kommunens svømmeduelighed.  
Besparelser på disse områder gør, at vi frygter 
at betingelserne for svømmeundervisning 
bliver forringet, hvilket på sigt giver markante 
konsekvenser for børn og unges 
svømmefærdigheder i en kommune, som trods 
alt har 120 km kystlinje.

Det er vores ønske, at kunne tilbyde skolerne et 
bredere samarbejde, så svømmeundervisning 
ikke kun foregår i svømmebadet, men også kan 
varetages af svømmebadet, og på tidspunkter 
der ikke belaster skolen. 
Samarbejdet betyder at vi i 2017 ved at tilbyde 
livreddere som undervisere, har oplevet at 
skolen ikke aflyser skolesvømning når der er 
personale sygdom men istedet benytter sig af 
muligheden for at rekvirere en livredder med 
underviser erfaring. 

120.000 besøgende i 2020 Status 

Med ønsket om at Sæby Svømmebad skal være 
lokalsamfundets foretrukne svømmehal, og de 
nærliggende byers alternativ til de større og 
dyrere wellnesscentre har vi sat et fremtids mål 
på 120.000 besøgende i 2020. Tallet er en 
afspejling af årstallet men også en forsigtig 
fremtids projektering af den forventet kunde 
vækst. 

Med en besøgsmængde på 120.000 vil 
svømmebadet i langt højre grad kunne fremme 
den fremtidige eksistensberettigelse i henhold 
til de kommende politiske beslutninger i 
haltilskudsmodellen. 

Vi har gennem de sidste år oplevet en markant 
tilstrømning af kunder fra oplandet syd/vest for 
Sæby. Markedsundersøgelser viser endda, at vi 
til vores wellness afdeling trækker kunder helt 
fra Ålborg, hvilket kan siges at være en god 
markedsføring af Sæby til fremtidige borgere.  

Besøgstal de sidste 4 år: 
2014, 76.283 
2015, 77.736 
2016, 94.614 
2017, 102.107
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Exit strategi virker  
- 73- årige, Ebba fortæller 

 
Ebba Christensen på 73 år har de seneste ti år omhyggeligt noteret hver gang hun har 
besøgt Sæby Svømmebad siden åbningen 7. januar 2007, og notere nu 3000 besøg på 
sin liste. Med seks ugers årlige udlandsrejser trukket fra, er der ikke været mange dage, 
hvor Ebba Christensen ikke har været i svømmebadets lune vand og motionscentret. 

Træningen gør, at hun kan mindske de småskavanker, der ikke kan undgås i hendes alder.  
– Jeg har slidgigt i knæ og ankler – men ved hjælp af svømmetræningen kan jeg holde 
smerterne nede. Og nu har jeg ikke længere problemer med at gå en god tur, siger Ebba 
Christensen. Hendes KOL gør, at lungekapaciteten er nedsat til 58 procent, og derfor er 
det også vigtigt at få motioneret lungerne, som kredsløbsmaskinerne er gode til. 
For at forebygge knogleskørhed sørger hun for, hver dag at løbe eller gå en rask tur på 
løbebåndet. 
 
– Det er af hensyn til sikkerheden, jeg benytter løbebåndet, der ikke har de ujævnheder 
man møder i naturen siger Ebba. I det hele taget er det dejligt, at der er så mange 
muligheder for forskellige aktiviteter som wellness og opholdsmuligheder samlet i 
samme hus. Netop muligheden for under afslappede former, at få en god og sjov snak 
med andre gæster betyder også meget for ens livskvalitet understreger Ebba.  
 
Hver måned forkæler hun sine fødder med en gang zoneterapi hos Klinik Ahlefeldt, som 
har til huse i Svømmebadet. 

 
Såvel fysisk, mentalt og socialt 
trives hun i bedste velgående og 
har trods sin høje alder til dato ikke 
haft behov for medicin eller mange 
lægebesøg. Det handler om at 
have det bedre medens man lever, 
slutter Ebba og smutter ud af døren 
for at komme over at handle i Rema 

 
Uddrag af Sæbyfolkeblad  
Tekst og billede: Tommy Thomsen 
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Det siges der om os   
- et svømmebad, ikke kun for svømmere 

Det at komme op i svømmehallen er fantastisk, allerede i indgangen står der en flink og 
forstående medarbejde klar til at bippe én ind. Man kan slet ikke vente med at få kroppen 
ned i det dejlige varme vand, for lige så snart kroppen er kommet i vandet, opleves den 
helt anderledes. Kroppen føles meget mere smidig, jeg kan lave bevægelser som ikke er 
mulige på land og det er endda muligt for mig, at kunne gå i vandet. Derved får jeg holdt 
nogle af de muskler i gang, som ellers aldrig bliver brugt. Det at kunne bevæge kroppen 
igennem og ikke føle sig låst, giver en rus af følelsen af frihed. Oplevelsen kan man 
sammenligne med, hvis kroppen var et tørt hjulleje, der døjer med at køre rundt, det laver 
en hakkende bevægelse samt piver og hyler, men med lidt olie så kommer det til at køre 
uden hak og mislyde. Sådan føles min krop hel smidig og fri i vandet.  

Tidligere prioriterede jeg ikke motion ret højt, men efter at have prøvet ikke at kunne røre 
mig, og at almindelig motion er umuligt, så ved jeg hvor vigtigt det er - ikke kun fysisk 
men også psykisk.     

 
 
Torsdag d. 2/2 var Skole- og dagtilbud Bakkeø på besøg i Sæby svømmehal. Bakkeø er en 
af Aalborgs specialskoler beliggende i Hammer Bakker, Vodskov. Skolen rummer unge 
med generelle massive indlæringsvanskeligheder, hvor motion spiller en nøglerolle ift. 
læring og udvikling af sociale kompetencer. Grunden til at valget netop faldt på Sæby 
svømmehal, udspringer af mit kendskab til svømmehallen og hvad den har at byde på. 
Jeg har for nylig set et opslag på Facebook vedr. en stor badering med trampolin og 
rutschebane som er placeret i det store bassin. Denne var den primære årsag til at skolen 
tog kontakt til svømmebadet, og aftalte et besøg. Noget tilsvarende i Aalborg kan vi ikke 
finde, og vi valgte derfor at køre nordpå mod Sæby. 
 
Personalet var enormt venlige og imødekommende, og det kunne mærkes hos børnene 
som oftest mødes med fordomme og negative bemærkninger.    
Turen blev en kæmpe succes, både ift. at få pulsen op men så sandelig også ift. at få 
styrket de relationelle og sociale kompetencer. Alle, inklusive de voksne slap 
hæmningerne løs og lod sig give hen i leg og sjov, som gjorde turen et besøg værd og vi 
kommer med sikkerhed igen, i den nærmeste fremtid.  
 
Tekst : Andreas Bernickel Lærer, Skole- og dagtilbud Bakkeø 
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Exit strategi  
- træning i varmtvand erstatter piller  
 
Karin Byrdal kan holde smerterne ned ved at bevæge sig i varmtvandsbassinet. Og hun glæder sig over stor 
hjælp og støtte fra medarbejderne.  

Når man har et dårligt helbred, kan en time i varmtvandsbassinet gøre en forskel. 
Karin Byrdal har de seneste atten år haft så dårligt helbred, at hun ret hurtigt kom på 
førtidspension. Når man i en stille stund i svømmebadets café hører hendes beretning om 
alle de sygdomme, der har ramt hende, forstår man, at det ikke har været let.  
Mine første trængsler begyndte med fødderne – efter at jeg havde født min første af de to 
sønner. Efterfølgende fik jeg brusk i knæskallerne, slidgigt, kol, ” Restless-Legs-Syndrom” i 
benene, diskusprolaps og fibromyalgi. Der har med andre ord været nok at kæmpe med. 
Men heldigvis har jeg haft mine to dejlige, sønner at tage mig af. Der har altid været et 
formål med at stå op om morgenen, selv om det kan være vanskeligt, fortæller Karin 
Byrdal. 
For at afhjælpe mine smerter med diskusprolapsen, kom jeg for godt fire år siden til 
genoptræning hos kommunens fysioterapeuter. Rygtræningen foregik i 
varmtvandsbassinet. De første tre-fire gange havde det ikke nogen effekt, men lidt efter 
lidt efter begyndte vandgymnastikken at løsne ryggen op, og jeg havde ikke længere 
brug for smertestillende piller, fortsætter hun. 

Efter de obligatoriske tre måneder på kommunens regning købte hun selv adgang til 
Sæby Svømmebad. Jeg fortsætter med at følge de anviste træningsprogrammer, 
suppleret med god hjælp fra de dygtige medarbejdere. Jeg besøger wellness-afdelingen 
flere gange om ugen – og nyder hver gang timerne i de dejlige varme omgivelser, og det 
kan jeg mærke, at min krop har godt af.  
Karin Byrdal har dog det lille hjertesuk. 
Om formiddagen, hvor hendes krop er mest udhvilet, så hun bedst kan træne, er 
varmtvandsbassinet meget optaget af foreninger og institutioner. Hun håber snart, at der 
kommer et bassin mere. 

AF SÆBY FOLKEBLAD DEN 17. MARTS 2018 
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http://saebyfolkeblad.dk/author/hesselbergkontor/
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Svømmebad i medierne   
- det skriver de om os  
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Perspektivering   
Sæby Svømmebad & Wellness 

En sund og aktiv befolkning må være målet for enhver kommune.  

Sunde og aktive borgere giver et dynamisk samfund med færre omkostninger til 
sygdomsbekæmpelse Sunde og aktive borgere vil derfor altid være et stort aktiv for 
Frederikshavn Kommune.  
 
Sæby Svømmebad tilbyder mange aktiviteter og tilbud til de borgere og foreninger som 
dagligt kommer i huset, og der er altid nye tiltag på trapperne. Når så træning, i 
folkemunde, er medicin til kroppen, så er spørgsmålet hvem der fremover skal udbyde og 
levere ydelser til fremtidens sundhedsforbrugere. På nuværende tidspunkt er opgaver der 
omfatter ”ikke raske”, placeret hos den kommunale genoptræning, men med en 
behovsmæssig årlig vækst rate på 5-8 % er det tydeligt at der skal foretages noget, hvis vi 
skal kunne følge med fremtidens efterspørgsel. 

Det  er vores generelle ønske, at svømmehaller fremover vil kunne udbyde fagligt 
kompetente, rammer hvor træning til ”ikke raske” er et vel accepteret alternativ til den 
kommunale genoptræning. Udfordringen er dog, at segmentet ”ikke-raske” kræver en 
helt anden tilgang end den kundegruppe som vi er vant til. Ikke desto mindre er det vores 
overbevisning, at svømmebade netop formår at ramme sundhedsforbrugerens 
grundlæggende motivations faktor på en mere langsigtet bane. 

Desværre præsenter det seneste oplæg til kommunens tilskudsmodel, tanker om en 
ganske alvorlig regulering af tilskudet. En regulering  som den der lægges op til vil især 
forringe vilkårende for de svømmehaller der drives som selvejende eller erhvervsdrivende 
fonde, herunder også Sæby Svømmebad. En sådan reduktion vil ikke kun skævvride 
forholdet mellem de kommunale og selvejende svømmebade, men også forringe 
vilkårene for foreningerne, og kan derfor indirekte have stor indflydelse på 
folkesundheden.  

Det er derfor vores ønske, at man fra politisk hold, tager turen helt op i helikopteren og at 
man herfra danner sig det rette overblik med forståelse for, at der også fremover stilles 
gode og energirigtige faciliteter til rådighed. Det er desuden vigtigt at man her også får 
iberegnet den tydelige vækst iblandt fremtidens sundhedsforbrugere. Og derved sikre at 
den endelige beregning forsat vil give rum til  borgeren og foreningerne. 
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Indhold 

1. Forord 
Sæby Fritidscentrets (SFC) afdelinger arbejder tæt sammen om strategi og politik samt om 
konkrete tiltag. Virksomhedsplanen skal derfor ses som et samlet hele bestående af delplaner, 
dækkende de forskellige områder. Her udpeger hver afdeling årets fokusområder, som er de ting, 
afdelingerne skal arbejde særligt på at forbedre i årets løb. 
Virksomhedsplanen er et internt redskab for ledelse og personale i SFC styre og dokumentere, 
hvilke handlinger virksomheden ønsker at gennemføre for at nå de opstillede mål. Ligeledes er det 
en mulighed for borgere og politikere til at præge og få indblik i SFCs virke. Den er således et 
redskab for alle de virksomhedsnære interessenter til sammen at fastsætte og beskrive mål og 
forventninger fra særlige vinkler, der prioriteres for SFC. 

2. Virksomhedens rammer 

 Den Selvejende Institution Sæby Fritidscenter & Hostel, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby.   

SE nr. 80399715 

 Formålet er opførelse og drift af bygninger i Sæby med vandrerhjem, idræts fritids og 

forsamlingslokaler for byens og omegnens befolkning og foreninger, specielt idræts– og 

ungdomsforeninger. Samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed af almennyttig 

art. 

 Forudsætninger 

Centeret er skabt gennem organisk vækst gennem mange år og centeret vil i fremtiden ikke 

kunne håndtere de udfordringer der måtte blive stillet. Dette skal ses i lyset af et kraftigt 

voksende kapacitetsproblem, hvor centerets daglige brugere mangler ca. 1500 timer på års 

sæson basis.   

 Organisation 

Centeret består af forretningsområderne ”Lokale og sportshal udlejning”, ”Hostel” og 

”Cafeteria drift” der er organiseret med Centerleder og engageret personale.   

 Fysiske rammer 

Centeret består af bygninger der er opført over mere end 40 år. Der er tale om 

knopskydning i takt med behov er opstået. Bygninger og lokaler fremstår nedslidte og 

energimæssigt ikke tidssvarende. 

 Centeret benyttes af ca. 250.000 / (heraf 15.000 overnattede) brugere hvert år primært fra 

det nære foreningsmiljø, skole og institutions brug samt en stærkt voksende ældre gruppe, 
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– men tiltrækker også grupperejsende fra ind og udland med afsmittende effekt på 

nærområdets forretningsliv. 

 Økonomi 

Økonomien er trængt – men ved stadige reduktioner og genbrugsplaner har det været 

muligt at skabe mindre overskud gennem en årrække. Det må bemærkes at 

vedligeholdelses niveauet er stærkt stigende og det må forventes at denne post i den 

kommende periode vil give en minusøkonomi. Dette blot for at holde SFC kørende.   

3.  Status på virksomhedens egne mål 

 Statusbeskrivelse 

De fastsatte mål er generelt blevet nået. Der arbejdes målrettet på at igangsætte projektet 

”Spektrum”  Resultatmål for Spektrum : Opføre nyt springcenter, energi renovere gamle 

bygninger. 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan 

Udført jævnfør ovennævnte.  

 Mål og resultatkrav 

Bestyrelse og ledelse vil på ordinært bestyrelsesmøde i juni 2018 sætte retning og mål for 

SFC’s fremtidige virke. 

4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2018 

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan. 

 Følge og præge processen for gennemførsel af en harmoniserings model på hal tilskuds 

modellerne i hele Frederikshavn kommune. 

 Forhandle en gældende drift aftale på plads med Frederikshavn kommune    

 Ved afholdt timefordelingsmøde 2018, var det ikke muligt at opfylde alle forenings ønsker – og vi 

har i rent time underskud en mango på 36 timer pr. uge.  

5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2018 

 Opførsel af Spektrum og nyt springcenter og fokus på energirenoveringsprojekt. 

 SFC er i løbende dialog med alle foreninger i og udenfor centeret og muligheder for 

samarbejder. SFC har i 2017 sagt velkommen til tre nye foreninger.  

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid. 



                                                                                                                        

Virksomhedsplan 2018

Virksomhedsplanen for det kommende år, fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget samt 

institutionens bestyrelsesmedlemmer, senest medio januar det pågældende år. Virksomhedsplanen 

er tilgængelig på Frederikshavn kommunes hjemmeside www. frederikshavn.dk   Der arbejdes 

ligeledes på, at planen bliver tilgængelig på Ålbæk Idrætscenters hjemmeside www. aaic.dk

Planen vil kunne rekvireres ved henvendelse til Ålbæk Idrætscenter på tlf. 98 48 90 80.

Virksomhedsdata

Navn Ålbæk Idrætscenter

Ejerforhold Selvejende Institution

Stiftelse dato 16.januar 1978

Ibrugtagelses dato 24.september 1980 

Placering Matrikel 9 P, Klitlund.

Adresse Møldamvej 11 – 9982 Ålbæk

Cvr nr. 23 93 02 50

Tlf. nr. 98 48 90 80

Pengeinstitut Nordjyske Bank  reg. 7535 kt. 2001608

Revisor BDO – Hirtshals.

Formål

Den selvejende institution Ålbæk Idrætscenter, har til formål at drive idrætshal med tilhørende 

faciliteter. Hallen kan benyttes til såvel idrætsmæssige som andre kulturelle formål.

http://www.frederikshavn.dk/


Organisation

Den selvejende institution ledes af en ulønnet bestyrelse der sammensættes således:

- Formanden vælges blandt de i Ålbæk bosiddende personer, der ikke har nogen direkte 

relation til brugergrupperne.

- De tre største brugerforeninger af idrætshallen, har hver sin bestyrelsesplads og 

repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution.

- Den største brugerforening af et specialanlæg/bane, repræsenteres af et 

bestyrelsesmedlem fra den pågældende forening/klub/institution.

- Byrådet i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, der har sæde i 

bestyrelsen for en byrådsperiode.

- Idrætssamvirke i Frederikshavn kommune udpeger et bestyrelsesmedlem.

- Aalbæk Borgerforening udpeger et bestyrelsesmedlem.

- Centerlederen repræsentere personalet og virker som bestyrelsens sekretær. Centerlederen

er uden stemmeret.

Den selvejende institutions personale omfatter følgende:

- Centerlederen ansættes af bestyrelsen.

- Centerlederen ansætter det nødvendige personale til den daglige drift.

Bestyrelsen:

- Knud Haven, Formand

- Michael Jakobsen, Ålbæk Håndbold Klub.

- Lene B. Andersen, Aalbæk Skole.

- Rolf Andersen, Ålbæk Badmintonklub.

- Steen Larsen, Aalbæk Skyttekreds.

- Bjarke Lynnerup, Frederikshavn Byråd.

- Karina Gajhede, Idrætssamvirket.

- Thomas Hjort, Aalbæk Borgerforening.

- Carsten Bjørnager, Centerleder.

Personale:

- Carsten Bjørnager, Centerleder.

- Jane Bjørnager, Kontorassistent mm 

- Mette Pedersen, Serviceassistent.

- Helle Pedersen, Kok.

- Claralin Valgren, Kiosk/cafeteriamedhjælper.

- Lærke Liv, Kiosk/cafeteriamedhjælper.

- Linea Thomsen, Kiosk/cafeteriamedhjælper.

- Elisabeth Skougaard, Kiosk/cafeteriamedhjælper.



- Rune Grøndal, ekstra medhjælper.

- Lasse Bjørnager, tilkald.

Forretningsorden for bestyrelsen

1. Der afholdes ét bestyrelsesmøde i hvert kvartal, eller når der findes behov herfor. 

Centerlederen udsender skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Dagsorden 

udfærdiges af formanden og centerlederen. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 

kortere varsel.

2. På årets første møde konstituere bestyrelsen sig med:

-Formand, der vælges for en 2-årige periode på ulige årstal.

-Næstformand, der vælges for en 2-årge periode på lige årstal. 

-Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og centerlederen.

       3.  Der nedsættes ligeledes et bygningsudvalg, der har til opgave at udarbejde 

             udvidelsesplaner, samt fører tilsyn med eksisterende bygningers tilstand.

             Udvalget består af formanden og centerlederen samt 1-2 bygningssagkyndige bestyrelses

             medlemmer.

Brugergrupper

- Skagen Skytteforening Skydebane

- Standard & Latin danse Idrætshal

- Ålbæk Badminton Klub Idrætshal

- Ålbæk Håndbold Klub Idrætshal

- Aalbæk Idrætsforening - Gymnastik Idrætshal

- Aalbæk Idrætsforening – Indefodbold   Idrætshal

- Aalbæk Skole Idrætshal

- Aalbæk Skyttekreds Skydebane



Faciliteter

- Idrætshal Badminton

Floorball

Håndbold

Indefodbold

  Skoleidræt

- 15 indendørs salonskydebane Riffelskydning

Pistolskydning

- Fodboldbane (skole) Fodbold

- Udendørs tennisbane Skole/Turister

- Cafeteria Samlingssted

- Værelsesfløj Overnatninger

- Styrketrænings/Fit lokale Bruger og Borger



Økonomi

Kommunalt Årets

Driftstilskud Driftsresultat

2010 1.992.228 200.568

2011 1.938.450 209.130

2012 1.974.450 255.698

2013 1.803.927 146.932

2014 1.848.243 225.836

2015 1.780.536 112.406

2016 1.578.021   16.039

2017 1.422.579

2018 1.462.128

Bygningerne

Kommende planlagte vedligeholdelsesopgaver:

2018 - Udskiftning af ”træningslys” i hallen.

- Udskiftning af målnet og fangnet i hallen.

- Renovering af skydelokalet.

- Renovering af fryserum.

- Renovering af fladt tag over sauna m.v.

- Renovering af rum 5 og 6.

- Renovering af gulvet ved tilskuerpladserne på vestsiden.

- Udskiftning af 6 rl. Beskyttelsestæppe til halgulvet.

- Udskiftning af 12 borde i Hallen.

- Udskiftning af udendørs håndboldmål.

- Udskiftning af udsugning i dommeromklædning 2

-



2019 - Let afslibning og lakering af halgulvet

- Udskiftning af 6 rl. Beskyttelsestæppe til halgulvet.

- Udskiftning af beslag til indefodboldbander.

- Udskiftning af 4 bander til indefodbold.

- Udskiftning af 12 bander til borde i Hallen.

- Udskiftning af opsætning til Volleyball.

- Renovering af rum 7, 12 og 13.

- Renovering af gulvet i ”Spillergangen”.

- Udskiftning af udendørs fodboldmål.

-

2020 - Udskiftning af ”kamplys” i hallen.

- Udskiftning af 2 vogne til bander.

- Udskiftning af 5 ruller beskyttelsestæppe til halgulvet.

- Udskiftning af hjørnebander til indefodbold.

- Renovering af opsætning til basketball. 

- Udskiftning af container til opbevaring.

- Udskiftning af gulvvasker. 

-

2021 - Let afslibning og lakering af halgulvet.

Målsætning

Det er til enhver tid institutionens mål, at skabe de bedste rammer for byens foreninger, og 

sammen med disse, udvikle faciliteterne således, at de både er attraktive og fremtidsorienteret.

Vi er således i konstant dialog med byens foreninger og institutioner for at opnå størst muligt 

aktivitetsniveau og brugertilfredshed.

Der arbejdes i 2018 med en forøgelse af aktivitetsniveauet. Centeret stiller sig som altid til rådighed 

for foreningernes ønsker om afholdelse af forskellige aktiviteter. Personalet har en stor viden og 

erfaring i afholdelse af forskellige arrangementer samt cup´s og stævner, og stiller ligeledes denne 

ekspertise til rådighed



Projekt 2020

Projektet er sat på stand-by.

Målsætning

Det er til enhver tid institutionens mål, at skabe de bedste rammer for byens foreninger, og 

sammen med disse, udvikle faciliteterne således, at de både er attraktive og fremtidsorienteret.

Vi er således i konstant dialog med byens foreninger og institutioner for at opnå størst muligt 

aktivitetsniveau og brugertilfredshed.

Der arbejdes i 2017 med en forøgelse af aktivitetsniveauet på 5%. Centeret stiller sig som altid til 

rådighed for foreningernes ønsker om afholdelse af forskellige aktiviteter. Personalet har en stor 

viden og erfaring i afholdelse af forskellige arrangementer samt cup´s og stævner, og stiller 

ligeledes denne ekspertise til rådighed.



Flygtninge / Migranter

Udover de børn der frekventere Aalbæk Skoleafdeling i dagtimerne, er der p.t. ingen flygtninge eller 

migranter i Ålbæk. Ændres denne situation, går vi i dialog med brugerforeningerne herom .

Fodboldbanen

Siden 1982 har vi haft den aftale med skolen om, at AAIC står for mål og net på boldbanen, mod at 

banen kan benyttes til de fodboldgrupper vi har i træningslejr. De seneste par år har AAIC lejet 

baner på Aalbæk Stadion til dette formål, bl.a. pga vi i en periode ikke kunne være sikker på om 

græsset blev klippet, da Park og Vej starter slåningen noget senere på året end vores behov er til. 

Det skal siges at i periode er græsset nydeligt. Det er således kun i spidsbelastninger boldbanen ved 

Hallen/Skolen i dag anvendes til træningslejrene. Desuden anvendes banen af de grupper der 

deltager ved ”Skaw Cup” og ”Cup no. 1”

Sociale medier

Vi er påbegyndt en opdatering og et nyt design til hjemmesiden på www.aaic.dk.

Projektet går lidt langsommere end ønsket da vi ikke har midler til en ekstern løsning, men må 

udvikle efterhånden som tiden kan findes hertil. 

Gruppen på Facebook er gennem 2017 vokset  fra 300 til godt 400 medlemmer. Det giver en direkte 

kontakt mulighed til de enkelte bruger. I 2018 skifter vi fra at være en gruppe til en side. Det giver 

mulighed for bl.a. at booste arrangementer og aktiviteter. 

Den eksterne info-skærm i Spar virker rigtig godt, og er medvirkende til at informere 

lokalbefolkningen samt turister om aktivitetsmuligheder og arrangementer



Skolen

Aalbæk Skole har skoleåret 2017/18 reduceret deres leje af idrætstimer.   Vi håber fortsat at hver 

enkelt klassetrin må få deres egne timer, idet belastningen og forbruget er for stort, når flere 

klasser er her samtidigt og til en reduceret indtægt.

Såvel effekten af idrætstimerne som trivslen for såvel elever som lære, vil ganske enkelt også blive

bedre, end tilfældet er når 60-65 elever skal have idræt samtidig i en idrætshal..

Skydebanen
Aalbæk Skyttekreds har udskiftet standpladserne på banen med hæve-sænke borde og dermed 

mere tidssvarende end den anordning der er vist på fotoet nedenfor.

Vi gennemfører i 2018 en renovering af ”Skydelokalet” (samlingslokalet før skydebanen), således 

det ligeledes er mere tidssvarende. Lokalet bruges også som mødelokale og taktiklokale.



Trænings- og lejrskoleophold

Vi fortsætter også i 2018 samarbejdet med Indre Østfold Reisebyrå i Norge samt OLKA sports Resor 

i Sverige, mens vi selv sælger til det danske marked.  

Frederikshavn Teaterforening

Vi har fra 2018 indledt et samarbejde med Frederikshavn Teaterforening om at bringe kulturen ud i 

oplandet. Der er indtil nu aftalt tre arrangementer med to i 2018 og ét i 2019.



Bl.a. Sigurd´s Danmarkshistorie der afvikles i Ålbæk Idrætscenter den 6.oktober 2018.

Øvrige aktiviteter

Strikkecaféen der nu kører på sit 5.år har fundet sit leje med 25-30 deltagere, og er med til at give 

en god harmoni mandag aften, med håndbold i hallen og skytter på skydebanen og strikke café i 

cafeteriaet.

Efter nedgangen i badminton, søsatte vi for 2 1/2 år siden projektet med undervisning i standard & 

latin danse. Deltagerantallet svinger lidt fra sæson til sæson med 10-25 dansepar.

Vi har 112 ACUT-hjælpernes efteruddannelse et par gange om året.

De kommende år

Befolkningssammensætningen har ændret sig de senere år, hvilket også betyder, at vores udbud af 

fritidsaktivitetsmuligheder skal tilpasses vores nuværende situation. Vi har flere ældre lokale 

beboere. Desuden konstateres det, at der i sommerhusområderne er et øget antal 

efterlønner/pensionister der bor her i længere perioder. 



Vi vil således gerne arbejde hen mod, at skabe aktiviteter for disse grupper, men mangler pt. 

resurserne til at iværksætte disse. Vi mener der bør være mulighed for flere aktiviteter i 

dagtimerne. Vi er p.t. i dialog med et par potentielle emner til at forestå morgenbadminton og 

seniorgymnastik for herrer.



AALBÆK IDRÆTSFORENING
CVR nr. 32 19 45 16

Virksomhedsplan 2018

Aalbæk Stadion

1. Forord
Følgende plan stiles til Center for Kultur og Fritid, Frederikshavn Kommune.

2.	Virksomhedens	rammer
 Adresse og stamdata

Aalbæk idrætsforening - Stadion

Bådevej 24

9982 Aalbæk

 Formål og forudsætninger

Aalbæk Idrætsforenings formål er at virke for idrættens fremme, og enhver, som vil indordne 

sig under foreningens vedtægter kan optages som aktivt eller passivt medlem.

Vores forudsætninger tager udgangspunkt i de borgere, der ønsker at dyrke idræt og socialt 

samvær.

 Organisation

Aalbæk Idrætsforening er en paraplyorganisation, der dækker fodbold-, indefodbold-, 

gymnastik-, vinterbader- og petanqueafdelinger. Hver afdeling arbejder selvstændigt og 

uafhængigt, med skyldig hensyntagen til arbejdet i de øvrige afdelinger og foreningens 

formål.

Der er over 300 aktive medlemmer samt mere end 300 passive medlemmer.

 Fysiske rammer

AAIF stadion har fodboldbaner, petanquebane, samt et klubhus med omklædningsrum og 

cafeteria. Garage til maskinel.



 Nøgletal og økonomi

Se vedhæftet regnskab

3.		Status	på	virksomhedens	egne	mål
 Statusbeskrivelse

På stadion træner Idrætsforeningens mange fodboldhold og petanqueklub. I cafeteriet 

afvikles Idrætsforeningens hold i Square dance og pilates. 

Derudover spilles der whist 2 gange om ugen, Dart en gang om ugen samt afholdes fodbold-

TV- aftener. E-sportsstævner afholdes. Foreningernes bestyrelsesmøder, medlemsmøder 

og generalforsamlinger afholdes også på stadion.

Foreningen styres af bestyrelserne for fodbold, gymnastik og petanque. Der er nedsat et 

stadionudvalg, bestående af repræsentanter fra førnævnte bestyrelser samt 

stadioninspektøren.

 Opfølgning på forrige virksomhedsplan

Vi fortsætter i samme gode spor, med enkelte justeringer. 

Der er stadig kræfter der arbejder på at flytte flere aktiviteter sammen ved Ålbæk 

Idrætscenter. For os er det ude af proportioner bl.a. økonomisk at flytte fodboldbanerne til en 

placering meget tæt på jernbanen. Den nuværende placering er ideel, både hvad angår 

sikkerhed, vindforhold og idyl. 

Aalbæk Idrætsforening er desværre ikke længere repræsenteret i Idrætscenterets 

bestyrelse.

 Mål og resultatkrav

Vores målsætning er at have en aktiv forening, og tilgodese medlemmerne, hvad enten der 

er få eller mange.

Vores frivillige trænere forlanger ikke store hold, men tager sig godt af de børn og unge der 

kommer.

Et snusfornuftigt og arbejdsomt stadionudvalg gør sit yderste for at få mest muligt ud af 

driftstilskuddet.

Vi mener at stadion har en stor betydning for lokalsamfundet. Forældre bakker op om deres 

børn, og skaber netværk, når de er tilskuere, og når de kører til kampe. Der er et hyggeligt 

miljø i stadioncafeteriet.

Et aktivt idrætsliv er med til at forbedre livskvalitet for mange grupper. Og for samfundet er 

veltilpassede mennesker lettere at have med at gøre end utilpassede.

 Opmærksomhedspunkter

Idrætscenteret gør tiltag til at flytte fodboldbanerne, men så længe idrætsforeningen selv har 

baner og klubhus, går vi ud fra, at kommunen opretholder driftstilskuddet. Der er en god 



opførsel på stadion, og bygninger og baner er indtil videre i meget fin vedligeholdt stand.

Men der trænger snart til en større omgang.

Det er umuligt at drive stadion på en tilfredsstillende måde for det nuværende driftstilskud. 

Der er brug for bedre vedligehold af maskinparken og bygningerne.

4.	Virksomhedsplanen	og	de	politiske	mål 2018
 Opfølgning på forrige virksomhedsplan

 Politiske prioriteringer/fokusområder .

5.	Virksomhedens	fremtidsplaner	og	udviklingsmål 2018
 Fokusområder 

Vi ønsker at bevare og udbygge vores forening i samarbejde med medlemmerne. 

 Udviklingsmål 

Det ville være ideelt for AAIF at samle vores aktiviteter omkring nuværende Stadion. 

 Forbedringstiltag

 Vi arbejder på at opføre en multibane 25x40.

 Vi arbejder på etablering af skatermiljø.

 Vi arbejder på opsætning af udendørs crossfit.

På længere sigt arbejder vi på at få vores egen hal på stadion. I 2016 har gymnastikafdelingen fået et 

meget stort og dygtigt springhold. Der er investeret i springbane, men pladsen i skolens gymnastiksal 

er trang, hvad angår både salen, omklædning og depotrum. Indefodbold har specielle krav, som 

idrætscenteret ikke kan honorere. Det drejer sig om afholdelse af stævner og hvilke bolde der må 

bruges.

 Iværksættelse og risikovurdering

Hovedbestyrelsen er i planlægningsfasen af nyt mindre halprojekt på stadion. 
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VIRKSOMHEDSPLAN 2018 
 
Virksomhedsplanen for det kommende år fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt til den 
selvejende Institution Skagen Stadions bestyrelsesmedlemmer, det pågældende år. 
Virksomhedsplanen er tilgængelig på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
www.frederikshavn.dk   
 
 
 
VIRKSOMHEDSDATA 
 
Navn Fonden for den selvejende institution Skagen Stadion 
 
Ejerforhold Selvejende institution 
 
Stiftelsesdato 1999 
 
Ibrugtagelsesdato 1999 
 
Placering Matr. 221-A Skagen Markjorder 
 
Adresse Stadionvej 2, 9990 Skagen 
 
Cvr nr. 20 56 98 83 
  
E-mail stadion@skagennet.dk 
 
Pengeinstitut Spar Nord Bank reg. 9015 kt. 146 00 25 229 
 
Revisor BDO, Skagen 
 
 
FORMÅL 
 
Den selvejende institution Skagen Stadion har til formål at opføre, indrette og drive et kultur- og  
idrætsanlæg med tidssvarende faciliteter til omklædning, klub- og foreningsarbejde, mø-  
der, kurser og arrangementer m.v.  
 
 
 



ORGANISATION 
 
Den selvejende institution ledes af en ulønnet bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes  
således: 
 

- Frederikshavn Kommunes byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem 
- Folkeoplysningsudvalget udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som ikke må sidde i Frederikshavn 

byråd. 
- Organisationerne for turisme og erhverv i Frederikshavn Kommune udpeger 1 

bestyrelsesmedlem 
- Brugerne af Skagen Stadion udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer  
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af de 5 øvrige i bestyrelsen 
- Stadioninspektøren repræsenterer personalet uden stemmeret 
- Kontoret virker som bestyrelsens sekretær uden stemmeret 

 
 
PERSONALE 
 
Personalet ansættes af bestyrelsen. 
 
Der er p.t. ansat 

 l stadioninspektør på fuld tid 
1 grøn mand 8 måneder om året 
1 administrativ ansat på gennemsnitligt 6 timer om ugen 
 
 

NUVÆRENDE BESTYRELSE 
 
 Lars Tesgaard, Formand 
 Mads Dyhr, Kasserer 
 Peder Kristiansen, Byråd 
 Else Schaltz, Frederikshavn Folkeoplysningsudvalg 
 Jens Sømand, Skagen Idræts Klub 
 Jan Nielsen, Idræts Klub 
 Kent Damgaard, Turist/Erhverv 
 
NUVÆRENDE PERSONALE 
 
 Mogens Larsen, stadioninspektør 
 Leo Jensen, grøn mand (1/3-30/9) 
 Karina Gajhede, administrativ  
 
FORRETNINGSORDEN 
 
Bestyrelsen fastsætter udover vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. 
Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året, dagsorden udfærdiges af formanden og den 
administrative medarbejder. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, ved simpelt 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Væsentlige beslutninger kan kun træffes i bestyrelsen, såfremt 2/3 del af bestyrelsen stemmer for.   
 
  



 
 
 
BRUGERGRUPPER  
 
Skagen Idræts Klub 
Kortklubben 
Cupdeltagere 
Træningslejre 
Skagen Skole 
Skagen Festival 
 
 
 
FACILITETER 
 
Stadionbanen 
Træningsbaner 3-5-7 og 11 mands 
Omklædningsrum 
Dommerrum 
Mødelokaler 
Grillhytte 
Info hus 
 
ØKONOMI 
 
År   Kommunalt    Årets 
   driftstilskud   driftsresultat 
 
  
2012   2.060.336      84.937 
2013   1.589.598   -361.097 
2014   1.611.350        1.000  
2015   1.572.755      15.083 
2016   1.566.424      64.711 
2017   1.587.815      84.861 
  
BYGNINGERNE 
 
I 2017 blev der lavet almindelig vedligeholdelse og malet indvendigt og udvendigt. 
 
BANERNE /UDENOMSAREALERNE 
 
Banerne blev tilpasset til nye behov. 
Almindelig vedligeholdelse af anlægget. 
På anlægget blev der i 2017 ryddet træer og buske på udenoms arealerne. 
Indrettet affaldsplads. 
 
 
MASKINER 
 
Der blev i 2017 købt en ny lille klipper. 



 
 
MÅLSÆTNING 
Det er til enhver tid den selvejende institution Skagen Stadions mål at skabe de bedste rammer for 
foreningerne og brugerne i Skagen, og i samarbejde med dem at udvikle faciliteterne således at de 
både er attraktive og fremtidsorienterede. 
 
Vores samarbejdspartner i Danmark, Norge og Sverige skal optimeres og vil prøve at tiltrække flere 
bruger af Skagen Stadion. 
 
I 2018 fortsætter og udvikler samarbejde med Skagen Festival omkring gæste camp på Skagen 
Stadion. 
 
 
FREMTIDSPLANER OG UDVIKLING 2018  
 
Fastholdelse af Skagen idræts klub. 
 
Fastholdelse og udvikling  af træningslejre fra Danmark, Norge og Sverige omkring leje af baner. 
 
Fortsæt udvikling af samarbejdet med Skagen Festival.  
 
Fortsæt udvikling af bedre samarbejde med SKFC og Skagen Sportscenter. 
 
Renovering af P-pladsen. 
 
Rydning af træer og buske i camp området 
 
Undersøge mulighederne for etablering af en kunststofbane+ belysning i samarbejde med SIK og 
Frederikshavn kommune. 
 
Banerne prikket og vertikalklippes.  



Virksomhedsplan 2018 for

Skagen Sportscenter

Drachmannsvej 32

9990 Skagen

Planen udarbejdes til Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune og er fremsendt til Uffe Borg, 

Center for Kultur og Fritid.

Evt. spørgsmål vedr. virksomhedsplanen kan rettes til halinspektør Jan R. Jensen eller bestyrelsesformand 

Børge Mikkelsen.

Planen kan rekvireres gennem halinspektør Jan R. Jensen.

Skagen, april 2018



Virksomhedens rammer:

Organisation og formål.

Skagen Sportscenter drives af den selvejende institution Fonden for Skagen Tennis- og 

Badmintonhaller. Fonden blev oprindelig stiftet af foreningen Skagen Tennis- og Badmintonklub

den 01.01.1985.

Det er Fondens formål, at drive og udleje hallerne beliggende ved Drachmannsvej i Skagen, samt 

at drive det tilhørende cafeteria, eventuelt gennem bortforpagtning.

Fondens bestyrelse består af:

Børge Mikkelsen formand

Bent Ledet næstformand og brugerrepræsentant for Skagen Badmintonklub.

Uffe Skødt kasserer

Henrik Holst

Christian Hjermitslev

Finn Stenbroen

Peter Jørgensen Brugerrepræsentant for Tennisklubben

Alice Pedersen Brugerrepræsentant for GF 76

Bjarke Dyhr Lynnerup          Udpeget af Frederikshavn Kommune.

Den daglige drift forestås af Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand, kasserer 

og halinspektør.

Daglig leder er halinspektør Jan R. Jensen.

Fysiske rammer

Den største af hallerne med et areal på 1.249 m2 blev tillige med servicebygning og lejlighed på 

833 m2 opført i 1973.



I 2000 blev yderligere en idrætshal med et areal på 953 m2 taget i brug og i tilknytning hertil 7

værelser, der benyttes i forbindelse med sportsarrangementer m.m.

I 2014 opførtes depotfaciliteter på 112 m2 i forbindelse med hal 2.

I forbindelse med idrætsanlæggene er der etableret asfalteret P- plads med plads til 45 biler.

Bygningerne er beliggende på areal – matr. nr. 222b Skagen Markjorder - tilhørende Frederikshavn 

Kommune. 

Økonomi.

Hoved- og nøgletal Budget Regnskab Regnskab 

2018 2017 2016

tkr. tkr. tkr.

Resultatopgørelse

Udlejning    924    914     900

Tilskud    970   944    931

Øvrige indtægter      50      51      48

Indtægter i alt 1.944 1.908 1.879

Driftsresultat     233    437    382

Årets resultat          3    208    152

Balance

Balancesum 7.240                7.122

Egenkapital ultimo 6.947 6.639

Langfristet gæld    172    273

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad 11,9 22,9   20,3

Likviditetsgrad   7,2     3,0



Soliditetsgrad 96,0   93,2

Skagen Sportscenter har en fornuftig økonomi, hvor der er plads til at foretage en løbende vedligeholdelse

af anlægget.

Den nødvendige likviditet er til stede gennem likvide midler og trækmuligheder på kreditter.

Status på virksomhedens egne mål.

Det er fondens strategi, at anlægget løbende skal vedligeholdes, for her igennem at undgå, at opgaverne 

udvikler sig til at blive økonomisk uoverskuelige. 

Fonden har gennemført de planlagte tiltag for 2017. 

En ekspertvurdering af gasfyret har vist, at en udskiftning pt. ikke er nødvendig, hvorfor dette projekt er 

udskudt på ubestemt tid.

I forbindelse med Fondens overtagelse af renholdelse af fortov m.m. er der ikke indkøbt udstyr til 

vedligeholdelse af disse, idet der i stedet er indgået aftale med servicefirma.

Virksomheden og de politiske mål.

Skagen SportsCenter ønsker fortsat selvstændighed, men vi er åbne overfor tiltag, der kan styrke 

fællesskabet med byens øvrige sports faciliteter.

Der påtænkes ikke etableret specielle tiltag overfor flygtninge eller unge segmentet, idet det er vores 

opfattelse, at sådanne aktiviteter bør ske i forenings regi.

Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål.

Fokus ligger på maximal anvendelse af vores haller.

Som et led i dette arbejdes der med, at

 få foreningerne til at afholde aktiviteter i dagtimerne samt i weekenderne, hvor efterspørgslen ikke 

er så stor.

 hente flere træningslejre og lejrskoler til Sportscenteret

 tilbyde mindre events, som afholdes i vores haller.



 Indgå i et tættere samarbejde med SIK Fond, med henblik på at skaffe flere træningslejre til Skagen 

og fastholde Skaw Cup.

En løbende almindelig vedligeholdelse er fortsat en vigtig del af vores strategi og der er i budget 2018 afsat 

kr. 265.000 til vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser.

Der arbejdes pt. med et elevatorprojekt, for derved at gøre anlægget mere handicapvenlig. Der indhentes 

et prisoverslag, hvorefter bestyrelsen tager stilling til projektet.

På lidt længere sigt kan der blive tale om en større udgift i forbindelse med udskiftning af tag på den ældste 

af hallerne, samt udbygning af værelsesfaciliteter, idet det har vist sig, at lejrskoler og sportsklubber 

efterspørger et stigende antal sengepladser i forbindelse med ophold.
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1.1 Indledning og nøgletal 

 

1.1.1 Formål med virksomhedsplanen. 

 

Velkommen til Frederikshavn Svømmehal, indviet 16. juni 1989. 

 

Denne virksomhedsplan, med oplysninger om Frederikshavn Svømmehal, er udarbejdet for at 

give et samlet overblik over de mange opgaver, der skal løses i Svømmehallen. Planen er 

udarbejdet som et redskab for ledere og medarbejdere, men henvender sig i øvrigt til alle der 

måtte have interesse i Frederikshavn svømmehal som kulturinstitution.  

 

1.1.2 Nøgletal – Budgetrammer. 

Nedenfor ses de sidste 5 års budgetrammer. 

2012: 2.831.601 kr. 

2013: 2.379.008 kr.   

2014: 2.212.255 kr.   

2015: 1.715.822 kr. 

2016: 1.655.380 kr. 

2017: 1.675.960 kr. 

 

1.1.3 Nøgletal – Personalenormeringer. 

2012: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 8 tekniske servicemedarbejdere og 1 driftsassistent. 

2013: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 8 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistent. 

2014: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

2015: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

2016: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

2017: 1 halinspektør, 1 teknisk serviceleder, 6 tekniske servicemedarbejdere og 2 driftsassistenter 

2018: 1 halinspektør, 1 administrativ medarbejder, 7 tekniske servicemedarbejdere & 1 driftsassistent. 

 

1.1.4 Nøgletal – Besøgstal 

2012: 139.291gæster 

2013: 123.851 gæster (En måned lukket pga. ombygning i omklædningsrummene) 

2014: 133.874 gæster. 

2015: 133.631 gæster. 

2016: 130.219 gæster. 

2017: 128.488 gæster. 
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1.1.5 Nøgletal – Åbningstider 

92 timer ugentligt (Heraf 10 timer klubsvømning) 

 

1.2 Idegrundlag  

 

1.2.1 Frederikshavn Byråd  

Frederikshavn Byråd sætter kommunens borgere i centrum og søger - i samklang med 

borgernes ønsker og med effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer - at skabe de bedst 

mulige levevilkår og udfoldelsesmuligheder indenfor  

 social- og sundhedsområdet 

 det kulturelle område 

 fritidsområdet 

 uddannelserne  

 beskæftigelse og bolig 

 trafik, forsyning og miljø. 

 

Frederikshavn Byråd støtter denne udvikling ved at fremme optimisme, initiativ, nytænkning, 

utraditionelle forsøg og moderne service. 

 

For at leve op til dette idegrundlag er det nødvendigt, at kommunen giver borgerne en 

professionel, individuel og venlig service. 

 

Byrådet ønsker derfor til stadighed at udvikle de kommunale medarbejderes selvstændighed 

og kreativitet og sikre vilkårene for, at medarbejdere kan tage ansvar og træffe beslutninger. 

 

1.3 Vision for Frederikshavn Svømmehal 

 

Vision 

Med en moderne svømmehal, at dække borgernes behov for gode sunde aktivitetsmuligheder 

til glæde og gavn for folkesundheden. 

 

Overordnet målsætning 

At videreudvikle svømmehallen, således at denne til stadighed vil være på forkant 

medudviklingen inden for området. At være i stand til at bibeholde det høje tekniske 

vandbehandlingsniveau gennem effektiv vedligeholdelse samt optimering i tråd med tidens 

udvikling. 
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Strategi 

For at leve op til visionen har svømmehallen følgende overordnet strategi: 

 

At svømmehallen lever op til kommunens kultur- og idrætspolitik. 
 

At skabe gode rammebetingelser for svømmestævner, konkurrencer samt kulturelle tiltag.  

 
At skabe trygge rammer hvor sikkerhed, hygiejne og personlig service har topprioritet. 

 
At udvikle svømmehallen løbende, såvel fysisk som driftsmæssigt. 

 
At være i stand til at omsætte gæsternes behov og idéer til virkelighed. 

 

At øge personalet personligt engagement gennem målrettet personalepleje. 
 

At skabe liv gennem kulturelle tiltag og traditioner. 
 

At skabe gode rammebetingelser for klubsvømning i folkeoplysningsregi. 

 
At øge kundegrundlaget gennem alternative aktivitetstilbud. 

 
At øge besøgstallet i tyndt besatte tidsrum. 

 
 

1.4 Personalets indbyrdes aftaler 

 

For at opfylde idégrundlag og mål, er der krav til personalet om  

 At engagere sig i arbejdspladsens liv og udvikling 

 At efterleve de spilleregler som aftales indbyrdes. 

 

Personalet er enigt om at indflydelse sker gennem et personligt engagement, som skabes ved, 

at hver enkelt medarbejder personligt bidrager.  

 

Personalet har følgende fælles spilleregler skulle sættes op. 

Resultatet af de indbyrdes aftaler er som følger: 

 

 Sig godmorgen og farvel med et smil hver dag. 

 Bevar den direkte kommunikation. 

 Alle arbejdsfunktioner er lige vigtige. 

 Accepter personlige forskelligheder – det gør virksomheden stærk 

 Bevar din positive indstilling – det styrker det sociale samspil 

 Fleksibilitet er ”nøgleordet” for et godt samarbejde. 

 Afsæt den nødvendige tid til indbyrdes kommunikation 

 Det er også DIT ansvar at arbejdspladsen er god. 
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Svømmehallen vedkender sig ligeledes Frederikshavn kommunes overordnede 

personalepolitik som grundlag for ovennævnte decentrale aftaler. 

 

1.5 Organisationsplan 

 

Frederikshavn Svømmehal er en institution under Frederikshavn Kommunes Kultur & 

Fritidsudvalg.  

 

1.5.1 Personalenormering 

 1 halinspektør 

 1 administrativ medarbejder 

 7 tekniske servicemedarbejdere, livreddere. 

 1 driftsassistent i fleks ordning. 

 20 løse vikarer 

 

1.5.2 Mødeaktivitet 

Der er følgende mødeaktivitet i Frederikshavn Svømmehal. 

Personalemøder med MED-Status 7 gange årligt. Arbejdsgruppemøder 2 gange årligt. 

Gruppemøder som følge af det fremadrettede udviklingsarbejde.  

                              

1.6 Politikker 

Som alle andre arbejdspladser i kommunen har Frederikshavn Svømmehal også nogle 

overordnede politikker, der skal efterleves. 

 

1.6.1 Personalepolitik. 

Svømmehallen vedkender sig Frederikshavn kommunens overordnede personalepolitik og 

arbejder aktivt for at udøve samt fremme det til enhver tid gældende politiske indhold. 

Endvidere arbejdes der på, løbende, at tilpasse vores særlige personalepolitik på 

enhedsniveau, gældende for svømmehallens medarbejdere.  

Ledelsen sørger for, i henhold til kommunens lokalaftale om medindflydelse og 

medbestemmelse, i samråd med det øvrige personale, at vælge overordnede politiske emner 

og fastlægge retningslinjer herfor.  
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1.6.2 Arbejdsmiljøpolitik. 

Målsætning og grundlag. 

Ledelsen ønsker i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og medarbejderne at højne 

sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen.  

Den til enhver tid siddende arbejdsmiljørepræsentant skal rustes til opgaven gennem kurser 

samt opbakning og støtte fra ledelsens side.  

Engagement på alle niveauer er en nødvendighed for at opnå bedste mulige resultat.  

 

1. De overordnede mål for arbejdsmiljøpolitikken i Frederikshavn Svømmehal. 

a. At arbejde aktivt for et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. 

b. At skabe og bevare tryghed og arbejdsglæde til fælles gavn for alle. 

c. At sikre et ligeværdigt arbejdsmiljø for alle. 

 

2. Handlingsplan for arbejdsmiljøpolitikken i Frederikshavn svømmehal. 

a) At vi løbende tager stilling til arbejdsmiljøet. At lave en arbejdspladsvurdering efter 

gældende retningslinjer med stillingtagen til sygefraværet samt med fokus på det psykiske 

arbejdsmiljø i henhold til Frederikshavn kommunens gældende retningslinjer. 

b) At tilbyde kurser og mulighed for medbestemmelse for alle medarbejdere. 

c) At sikre ansvarlighed og engagement hos den enkelte medarbejder. 

d) Løbende at videreudvikle nye mål. 

 

Konkrete tiltag. 

 Løbende at tage stilling til arbejdsmiljøet ved, på personalemøderne at sætte fokus på 

det daglige arbejdsmiljø ved brug af APV-kortlægningsskema. At lave en ny 

arbejdspladsvurdering Indeholdende fokus på det psykiske arbejdsmiljø samt en 

stillingtagen til sygefraværet.  

 

 Månedlige personalemøder. Halvårlige sikkerhedsgruppemøder.  

 

 Sætte fokus på svømmehallens udvikling gennem gruppearbejde. 

 

 Sætte fokus på det personlige ansvar. (Punkt 2.c). Sikre at det udarbejdede materiale 

om svømmehallen og dens politikker bliver læst og forstået af den enkelte 

medarbejder.  

 

 Investering i svømmehallens personale gennem uddannelse og personlig udvikling. 

 Uddelegering af kompetencer og ansvar efter principperne i ny løn. 

 

Ovenstående arbejdsmiljøpolitik gælder for perioden 1.3.2015 – 1.3.2018. 
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1.6.3 Miljøpolitik 

Frederikshavn Svømmehal vedkender sig og accepterer, at hensyntagen til miljøet er vigtigt. 

Vi vil medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreliv og 

planteliv. 

 

1.6.4 Miljømål 

 at driften foregår med valg af så miljørigtige stoffer som muligt 

 at driften foregår med et minimum af ressourcer 

 at badevandet og luften er ufarlig for medarbejdere og gæster 

 at forbrugte ressourcer så vidt muligt genanvendes eller bortledes uden miljømæssig   

     risiko. 

 

1.6.5 Miljøhandlingsplan 

 Årlig registrering af alt forbrug, for derved at synliggøre og undgå miljøskadeligt  

 merforbrug. 

 Årlig gennemgang og sammenligning med tidligere års forbrug. 

 

1.6.6 Rusmiddelpolitik 

Frederikshavn svømmehal vedkender sig Frederikshavn kommunes overordnede 

rusmiddelpolitik og har udarbejdet egne konkrete retningslinjer på baggrund af denne. 
 

Formålet med politikken er: 

 

 At sikre personalets tryghed og trivsel.  

 At forebygge at medarbejderne udvikler et alkohol- og/eller rusmiddel problem  

 Aktivt, og så tidligt som muligt at hjælpe enhver medarbejder, der har et begyndende eller 

eksisterende misbrugsproblem både af hensyn til sikkerheden og for at undgå 

menneskelige omkostninger. 

   

Lokale retningslinjer for indtagelse af alkohol og andre rusmidler: 

 

 Det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden. Alle medarbejdere 

er forpligtet til at møde upåvirket op ved arbejdets påbegyndelse ligesom det ikke er tilladt 

at lugte af alkohol. 

 Hvis der er mistanke om brud på rusmiddelpolitikken kontaktes lederen, tillids- og/eller 

arbejdsmiljørepræsentanten i prioriteret rækkefølge, som herefter er forpligtet til at 

handle. 
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1.6.7 Rygepolitik  

Overordnede rygeregler for Frederikshavn Kommune skal følges op af regler på den enkelte 

arbejdsplads. Rygereglerne aftales i Medudvalget og er som følger: 

 Frederikshavn svømmehal har totalt rygeforbud på arbejdspladsen såvel inde som ud.  

 Overtrædelser af rygepolitikken vil blive drøftet i af ledelsen. 

 Ved gentagne overtrædelser indkaldes rygeren til en samtale med ledelsen som vurderer 

hvorvidt der skal gives en skriftlig påtale. 

 

1.6.8 Overvågningspolitik  

I forbindelse med opsætningen af overvågningskameraer i svømmehallen har MED-udvalget 

vedtaget følgende politik: 

 Båndede optagelser: I daglig brug, er det kun Kate og John der kan gå ind og se båndede 

optagelser. 

 Straffesager: I tilfælde af eks. Vold eller pædofili, vil relevante oplysninger blive 

videregivet til politiet. Svømmehallens gæster har ikke mulighed for at forlange 

anvendelse af systemet. 

 Ved ulykker: Al ekstern brug, skal godkendes af ledelsen. Under hensyntagende til den 

forulykkede og evt. pårørende, er det kun John og Kate, samt de implicerede i ulykken der 

har lov til at se den båndede sekvens. Til evalueringsbrug og læring anbefales det at 

optagelserne frigives til resten af personalet. 

 Personalesager: I tilfælde af grov forsømmelse af livredderfunktionen, vil den/de berørte 

medarbejdere blive kaldt til samtale, evt. med deres TR, hvis de ønsker det. Ved samtalen 

gennemgås det båndede materiale. Mindre forsømmelser kan også blive påtalt, hvis de 

tilfældigt bliver opdaget.af grov forsømmelse kan nævnes: at forlade hallen, langvarige 

samtaler med kollegaer eller gæster, unødig langt ophold i livredderrummet. 

 

1.6.9 Konfliktforebyggende Politik 

Den konfliktforebyggende politik i Frederikshavn svømmehal har til formål at: 

 At forebygge, at konflikter der ender i trusler og vold, opstår. 

 At sætte medarbejdere og ledere i stand til at håndtere vold og trusler på den mest 

hensigtsmæssige måde og begrænse skadens omfang. 

En person udøver trussel eller vold nå: 

 En medarbejder lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, kvælningsforsøg, 

knivstik og lignede. 
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 En medarbejder føler sig truet fysisk eller psykisk eller får psykiske reaktioner på grund af 

trusler eller vold, som overskrider medarbejderens grænser. 

 

Når skaden er sket: 

 

Medarbejderen som bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb skal sikres krisehjælp.  

 Kontakt John eller Anette som herefter vil træffe de fornødne foranstaltninger.  

Bed eventuelt en kollega hjælpe dig.  

 Halinspektør John Philipsen                            29 48 63 25 eller 98 47 90 23. 

Teknisk medarbejder Habib Khouri                20 61 28 01. 

 Arbejdsmiljøgruppen vil efterfølgende, og i samarbejde med medarbejderen, finde ud af 

om episoden skal politianmeldes, og om episoden skal arbejdsskadeanmeldes.  

 Svømmehallen yder, om nødvendigt, krisehjælp i form af psykologbistand. 

 

Den konfliktforebyggende politik indeholder desuden vejledning i korrekt kundebetjening 

samt konflikthåndtering.  

 

1.6.10 Gravide politik. 

Svømmehallen har følgende overordnede politik for gravide. 

 Der må ikke arbejdes med klorholdige produkter samt X-mærkede rengøringsmidler. 

 Der tages hensyn til den gravide i de daglige arbejdsrutiner, således at den gravide 

undgår tunge løft samt uhensigtsmæssige bevægelser og situationer.  

 Den gravide opfordres til at tage kontakt til SI-gruppen med jævne mellemrum for 

yderligere vejledning. 

 

1.6.11 Retningslinjer for mobning og chikane. 

 
Retningslinjerne for mobning og chikane i Frederikshavn Svømmehal tager afsæt i følgende 
grundholdninger: 

 
1. Det er under ingen omstændigheder acceptabelt, at medarbejdere/ledere udsættes for 

mobning eller chikane, i forbindelse med arbejdet i Frederikshavn svømmehal.  

 

2. Mobning og chikane er ikke den udsattes eget problem, det er et arbejdsmiljøproblem, 

som vi alle er forpligtet til at forholde os til og håndtere.  

 

3. Der er tale om mobning eller chikane, hvis en ansat oplever at være udsat for mobning 

eller chikane. En handling kan derfor godt være mobning eller chikane, selvom den der 

krænker, ikke har haft et bevidst ønske om at krænke.  
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I Frederikshavn svømmehal håndterer vi mobning og chikane på følgende vis: 
 

 Hvis du oplever mobning eller chikane, så kontakter du din leder eller 

arbejdsmiljørepræsentant. Da det kan være svært selv at tage hul på oplevelsen, er det 

muligt at tage en kollega eller din tillidsrepræsentant med til mødet – en fortrolig, som hjælper 

med at udtrykke det, man oplever. Din oplevelse vil altid blive taget alvorligt. Du vil blive lyttet 

til og din leder og arbejdsmiljørepræsentant er forpligtet til at undersøge og handle på 

problemet. 

 

 Problemet med mobning undersøges i første omgang i arbejdsmiljøgruppen.  

 

 Arbejdsmiljøgruppen vil altid tage en dialog med den, der føler sig mobbet for at afdække, 

hvad oplevelsen rummer. Når det er sket, vil arbejdsmiljøgruppen indkalde den person/de 

personer, som er forbundet med oplevelsen af mobning. De vil altid blive indkaldt enkeltvis for 

at gøre dem bekendt med problemet og oplevelsen. 

 Det er ledelsen ansvar, at der bliver fulgt op på konkrete aftaler og handlet i 
overensstemmelse hermed. Der vil blive tilbudt støttende samtaler både til ofret og mobberen 
med det mål at holde fokus på ønskede handlinger og adfærd. 

 

1.6.12 Politik for brug af digitale medier. 

 Frederikshavn svømmehal anvender Frederikshavn kommunes overordnede politik for brug 

af de digitale medier som lokal politik i svømmehallens regi. De ansatte er alle blevet gjort 

bekendt med politikken som er blevet gennemgået på et personalemøde. Alle har ligeledes 

adgang til denne i digital version.  

 

1.6.13 Pressen 

 Kun halinspektøren eller dennes stedfortræder må udtale sig til medierne eller andre om 

ulykker i Frederikshavn Svømmehal.  

 

1.7 Adgangsforhold, billettyper og åbningstider m.m. 

 

1.7.1 Billetsystemet. 

Svømmehallen har et elektronisk billetsalgssystem. 

Inden kl. 9.00 kan vore gæster købe billetter og kort ved at benytte automaten i  

foyeren. Derefter er det desuden muligt, at købe billetter i Cafe Hyggestunden. Køb af årskort 

sker ved henvendelse til personalet i svømmehallen. 

 

1.7.2 Billettyper.  

Til svømmehal kan købes enkeltbilletter, 10 turs kort, 25 turs kort, samt årskort. 

Til wellnessmassage og hamammassage kan købes, enkeltbilletter. 

Til vandaerobic og babysvømning kan der købes aktivitetsbilletter.  

Til saunagus kan der købes gus-billetter. 

Til foreninger og virksomheder sælges der rabatbilletter.  
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1.7.3 Åbningstider. 

Svømmehallen har offentlig åbent som følger:  

Mandage, onsdage og fredage fra kl. 06:00 til 21:00 

Tirsdage og torsdage fra kl. 06:00 til 16:00, dog med adgang til motionsrum, 

wellnessfaciliteter og morskabsbassin frem til kl. 21:00. 

Lørdage er der åbent fra kl. 08:00 til 17:00, søndag fra kl. 09:00 til 17:00 

Juni, juli samt august er der åbent alle hverdage fra 06.00 - 18.00, lørdag og søndag uændret. 

I vinterferie og efterårsferie udvides åbningstiden tirsdage og torsdag til 06.00 – 19.00. 

 

1.7.4 Åbent fra kl. 09.00 til kl. 17.00 

Helligdage samt dagene 27. – 30. december. 

 

1.7.5 Lukket 

24. 25.26. 31. december samt 1. januar 

 

1.7.6   Om lukketider for billetsalg m.m.  

Bassiner, sauna, dampbad og motionsrum skal forlades 20 minutter før de anførte lukketider.  

Cafeteriet lukker for salg på de anførte lukketider.   

Ret til ændringer i åbningstiderne forbeholdes. 

 

1.8 Aktivitetsområder 

 

1.8.1 Frederikshavn Svømmehal 

Frederikshavn Svømmehal er placeret på et 10.000 m2 stort areal, hvoraf de 3.000 m2 er 

bebygget. Svømmehallen har en vifte af tilbud, som relaterer til svømning.  

De samlede tilbud er:  

1. Et udendørs område med en dejlig sø, samt terrasse.   

2. Et indendørs område med mulighed for at svømning og leg. 

3. Babyhjørne med pusleplads og badekar.  

4. En stor fælles vildmarkssauna og koldvandskar 

5. Et stort fælles dampbad  

6. Styrketræningsrum og fitnessrum på 1.sal. 

7. Et massagerum på første sal. 
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1.8.2   Indendørs bassiner og sauna- og dampbad. 

Svømmehallen har 4 bassiner, 3 saunaer og et dampbad. Fra hallen er der adgang til 

henholdsvis vildmarkssauna med tilhørende koldvandskar og til det vulkanske dampbad.  

I herrernes og damernes bruseafdeling er der endvidere separat sauna med tilhørende 

koldtvandsbrusere.  

 

1.8.3 Motionsrum og fitnessrum 

I stueetagen er der adgang til et styrketræningsrum med blandt andet håndvægte, træktårn og 

andet styrketræningsudstyr. På første sal ligger fitnessrummet med et varieret udvalg af 

maskiner og udstyr til motionstræning. 

 

1.8.4 Vandmassage 

Vandmassage også kaldet Hydro-jet er placeret i en separat kabine i Svømmehallen. Der er 

åbent i Svømmehallens åbningstid.  

 

1.9 Arbejdsgrupper 

 

1.9.1 Arbejdsmiljøgruppen. 

Arbejdsmiljøgruppen består af Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri og Halinspektør John 

Philipsen.  

Arbejdsopgaven er kort og præcist at sørge for at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven 

og følger de, til enhver tid gældende, retningslinjer på området.  

Herudover arbejder gruppen for at efterleve svømmehallens overordnede arbejdsmiljøpolitik 

under henvisning til punkt 1.6.2. 

 

1.9.2 Medarbejdergrupper. 

Den samlede personalegruppe deltager årligt i en studietur som har til formål at sætte fokus 

på fremtidige udfordringer såvel eksternt som internt. Emnerne på disse studieture diskuteres 

og bestemmes i fællesskab på personalemøderne op til turen. Svømmehallens ansatte arbejder 

derefter løbende i mindre grupper af forskellig størrelse for at bidrage til arbejdspladsens 

udvikling. Formålet er at engagerer alle ansatte i svømmehallens liv samt at skabe ejerskab af 

de indbyrdes aftaler som indgås.  
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1.10 Ansvarsområder 

 

1.10.1 Introduktion af nyansatte badeassistenter 

Ansvarlig for introduktionen er teknisk servicemedarbejder Dorthe Mikkelsen og Thomas 

Jakobsen. 

Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri foretager i øvrigt en sikkerhedsintroduktion med nye 

medarbejdere. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Introduktion i svømmehallens sikkerhedspolitik. 

At gøre den nyansatte fortrolig med Svømmehallens arbejdsgange.  

At foretage en gennemgang af redningsudstyr, evakueringsplaner og alarmeringsplan for 

anlægget, således at alle livreddere til en hver tid kan yde en kvalificeret førstehjælpsindsats. 

At udlevere og i overskrifter gennemgå Svømmehallens personalehåndbog, således at den 

ansatte bliver så bekendt med materialet, at vedkommende selv kan sætte sig dybere ind i det. 

At informere nyansatte servicemedarbejdere om, at regler, idégrundlag, mål og visioner m.v. 

for Frederikshavn Svømmehal som står i medarbejderhåndbogen. 

At foretage en gennemgang af funktioner, der udføres i forbindelse med jobbet som teknisk 

servicemedarbejder. 

 

1.10.2 Førstehjælpsudstyr og livredderuddannelse. 

Ansvarlig er halinspektør John Philipsen, livredningsdommer Thomas Jakobsen og 

Arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri.  

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Habib Khouri: Behandling af problemstillinger omkring gæsternes sikkerhed - herunder:  

En gang om måneden at efterse Svømmehallens genoplivningsudstyr, bårer, samt sikre at der 

er nok forbindingsmaterialer.  

En gang ugentligt at kontrollerer nødkald. 

Thomas Jakobsen: Tilrettelæggelse af kurser i genoplivning og de obligatoriske prøver i 

livredning for alle ansatte. 

Udarbejdelse af forslag om uddannelse af servicemedarbejdere i førstehjælp og kvalificeret 

livredning, så gæsterne sikres bedst muligt. 

At holde sig á jour med udvikling omkring førstehjælp og livredderprøver. 
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1.10.3 Vagtplanens tilrettelæggelse 

Ansvarlig er Halinspektør John Philipsen.  

 

Arbejdsområdet omfatter: 

Udarbejdelse af vagtplaner for alle servicemedarbejdere, således at Svømmehallen er 

bemandet efter gældende fastlagte regler. 

At alle arbejder inden for Arbejdsmiljølovens rammer og den gældende overenskomst 

mellem KL og FOA. 

At sikre sig, at normeringen for servicemedarbejdere overholdes. 

At sikre sig, at alle nyansatte servicemedarbejdere har en gyldig erhvervslivredderprøve og 

har gennemgået introduktionsproceduren. 

 

1.10.4 Rengøring og hygiejne 

Ansvarlig er arbejdsmiljørepræsentant Habib Khouri. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

At rengøringsniveauet overholder kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen om tilsyn med 

svømmebadsanlæg af år 2011 omhandlende - kontrol med svømmebade.  

At problemstillinger vedrørende den daglige hygiejne, sundhedsfarer, rengøring og 

rengøringsmetoder bliver behandlet og overholdt.  

 

Løbende at holde sig á jour med nyt inden for området og orientere om relevante 

efteruddannelsesmuligheder for de medarbejdere, der er beskæftiget med rengøring. 

Mindst en gang årligt, at evaluerer samt optimere rengøringsplanen i takt med udviklingen på 

rengøringsområdet. 

 

1.10.5 Bygninger og teknik 

Ansvarlig for bygningen og de tekniske installationer er driftsassistent Jesper Jensen og 

Teknisk servicemedarbejder Habib Khouri. 

 

Arbejdsområdet omfatter: 

At bygningerne er i god brugbar stand. 

At det tekniske anlæg til enhver tid er funktionsdygtigt, således at vand- og luftkvalitet er i 

orden. Herunder at håndværkere udefra tilkaldes, og at de arbejder inden for Arbejdsmiljø- 

loven. 

At folk i arbejdsprøvning bliver bekendt med - og inden for Arbejdsmiljøloven udfører - 

områdets arbejdsopgaver. 
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At affald fra Frederikshavn Svømmehal håndteres efter Frederikshavn Kommunes regler for 

håndtering af affald. 

At holde sig á jour med udviklingen og komme med forslag til ændringer for det tekniske og 

bygningsmæssige område. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 ”Teknikeren.” og dennes funktionsbeskrivelse. 

 

1.10.6 Styrketræningsrum og fitnessrum. 

Ansvarlig for afdelingen er driftsassistent Jesper Jensen og teknisk servicemedarbejder 

Thomas Jacobsen 

 

Arbejdsområdet omfatter:  

De ansvarlige sørger for, at defekt udstyr bliver repareret. Ansvarlig 

At holde sig á jour med udviklingen og komme med forslag til ændringer. 

 

1.11 Bemandingsplan. 

1.11.1   Servicepersonale i åbningstiden 

Livredderne - også kaldet tekniske servicemedarbejdere - skal, - i tilfælde af en ulykke, - give 

kvalificeret førstehjælp samt i øvrigt følge svømmehallens til enhver tid gældende 

alarmeringsplan samt evakueringsplan. Livredderne skal have opsyn med de badende i 

henhold til forskrifterne, foretage rengøring og telefonbetjening og holde opsyn i 

omklædningsrummene. Livredderne skal også, i henhold til vagtplanen, udføre 

instruktøropgaver så som vandaerobic, babysvømning og saunagus.  

 

Livredderne er til enhver tid berettiget til at bortvise en person, der er til fare for sig selv eller 

andre, eller ikke retter sig efter livreddernes henvisninger.  

De, af badepersonalet givne anvisninger, skal efterkommes, og tilsidesættelse af regler eller 

anvisninger kan medføre bortvisning, og i gentagne tilfælde medføre en tidsbestemt 

karantæne.  

 

1.11.2 Offentlig badning  

Ved al offentlig badning skal der være mindst én livredder i hallen.  

Livredderen skal opholde sig i livredderstolen ved 25m bassinet og må kun i nødvendigt 

omfang forlade denne. Ophold i livredderstolen giver det bedst mulige overblik over alle 

bassiner ligesom livredderen er mest synlig på denne post.  

Der skal være en eller flere medarbejdere til rengøringsopgaver. 

Livredderne roterer jævnligt så monotoni i arbejdsopgaverne undgås. 
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1.11.3 Morgenbadning 

Morgenbadning finder sted imellem kl 06:00 og 09:00. Ved morgenbadning tilstræbes et 

roligt miljø, hvor vipperne er lukket og baderekvisitter bruges i minimalt omfang.  

 

1.11.4 Ekstrahjælp som bassinvagt 

Når der er mange gæster i bassinerne, kan livredderne rekvirere yderligere en livredder til at 

foretage et ekstra opsyn. Den livredder, der tilkaldes, placerer sig f.eks. ved 

morskabsbassinet. Dette vurderes af de 2 livreddere indbyrdes. I tvivlstilfælde træffes den 

endelige afgørelse af den livredder der har kaldt en ekstra livredder ind. 

Den ansvarlige livredder skal altid sidde på stolen ved 25 m bassinet med udsyn til 

undervands kameraerne. 

 

1.11.5 Foreninger og klubber.  

Når foreninger og klubber benytter Svømmehallen, er der, som under offentlig svømning, 2 

livreddere til stede. Den ene livredder har halvagt og skal udføre opsyn ved bassinerne imens 

den anden livredder udføre andre arbejdsopgaver. 

Livredderne og den ansvarlige leder for klubben eller foreningen skal i fællesskab sørge for at 

klubbens medlemmer overholder de gældende regler for anvendelse af anlægget. 
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                                                          Afsnit 2 

Udviklingsmål 

 

2.1 Udviklingsmål 2017 
 

2.2 Proces for udviklingsmål 2018 
 

2.3 Udviklingsmål 2018 
 

2.4 Forudsætninger for udførelsen af udviklingsmål 2018 
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2.1. Udviklingsmål 2017 

 

2.1.1 Forudsætninger og vilkår. 

Svømmehallens udviklingsmål for 2017 er tilpasset i forhold til den økonomiske situation vi 

står I. Uforudsete udgifter i forbindelse med lukkeperioden ultimo 2016 bød på et utæt 

øvebassin som skulle repareres. Derudover skulle termotæppet på øvebassinet udskiftet 

grundet slid og tæring. Vi var derfor nød til at aflyse studieturen i bestræbelserne for at få 

enderne til at hænge sammen. Alligevel har svømmehallen formået at efterleve egen 

målsætning og de politiske fokusområder i overvejende grad.   

 

2.1.2 Proces og målopfyldelse. 

Tilpasning af det tekniske anlæg til den nye bekendtgørelse af juni 2017 er gennemført. Vi 

har i samarbejde med svømmehallens normale samarbejdspartnere, private firmaer samt 

ejendomscentret. Der har ikke været de store ændringer så heldigvis har svømmehallen været 

forskånet for de store driftsmæssige ændringer.  

I forhold til ønsket om et udvidet samarbejde med Iscenter Nord omkring branding er det 

ikke lykkes at imødekomme dette på tilfredsstillende vis. At der her er tale om to kommunale 

institutioner er i sig selv ikke nok til at et sådant samarbejde har givet mening. Hertil er 

målgrupperne samt de driftsmæssige forskelle for stor.  

Arbejdet med fortsat at tiltrække flygtninge og migranter samt at øge besøgstallet for børn er 

sket igennem kontinuerlig dialog med svømmehallens ansatte. Forløbet omkring flygtninge 

og børnepolitikken er derimod udført med tilfredsstillende resultat. I forhold til spørgsmålet 

omkring flygtninge er de tiltag som blev iværksat i 2016 meget effektfulde og vi oplever 

fortsat god brug af anlægget og efterlevelse af svømmehallens politikker i forhold til disse 

grupper. Hvad angår bestræbelser for at få flere børn i svømmehallen har vores 

Venskabsaftener vist sig at give et godt resultat. Her har børn under 16 år mulighed for, 

gratis, at tage en kammerat med i svømmehallen.  

 

2.2. Proces for udviklingsmål 2018 

 

2.2.1 Frederikshavn kommunes 8 strategiske fokuspunkter. 

Frederikshavn kommune har følgende 8 strategiske fokuspunkter som ønskes implementeret i 

organisationen:  

 

1. Borgernes selvhjulpenhed i centrum og deres netværk i spil 

- vi ser borgernes ressourcer og understøtter dem i at klare sig selv 
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- vi møder borgerne i deres livssituation og ser ressourcer hos dem og i deres netværk 

- borgernes engagement giver muligheder - det må ikke opfattes som en trussel 

- respekten for mennesker overtrumfer fagligheden 

- vi understøtter borgernes stolthed ved at være klare sig selv og være uafhængige af andre 

- vi udfordrer borgerne på, hvad de rent faktisk er i stand til og på deres vilje til 

  Selvhjulpenhed 

 

2. Robust lokalsamfund. 

- vi bidrager til et økonomisk, socialt og kulturelt stærkt lokalsamfund 

- vi skaber et attraktivt lokalsamfund med adgang til kompetencer, arbejdskraft og 

   bosætning 

- vores indsats, tilbud og løsninger bidrager altid til at øge robustheden i lokalsamfundet 

- vi værner om og nyttiggør lokalområdets kulturelle egenart 

 

3. Robuste mennesker 

- Vi fokuserer på at hjælpe borgerne, så de kan mestre belastninger 

- Vores indsats bidrager til, at borgerne oplever mening, begribelighed og håndterbarhed 

- Vi mobiliserer modstandskraft før belastningen opstår frem for at yde omklamrende 

   Beskyttelse 

 

4. Mere for mindre. 

- Vi dyrker investeringstanken 

- Vi skaber flere resultater med de samme ressourcer 

- Vi investerer i innovative løsninger 

- Vi erkender og gør op med vores mimoseholdning til økonomiens jernhårde lov 

 

5. Effektiv værdiskabelse 

- Vores indsats målrettes størst mulig effekt og værdi for lokalsamfundet 

- Vi bruger vores knappe ressourcer med omtanke= Effektiv værdiskabelse 

 

6. Udsyn, nysgerrighed og nysyn 

- Vi orienterer os mod virkelighedens behov og muligheder 

- Vi tager ansvaret for udviklingen af innovative løsninger 

- Vi har modet til at prioritere og handle 

- Vi bruger organisationens muskler til at skabe fremdrift til gavn for andre end os selv 

 

7. Kommunen som garant for de svage og umælende 

- Vi sikrer velfærd for de svageste uden at det fører til overbeskyttelse 

- Vi gør op med ydelsesautomatikken 

- Vi går fra universelle og ensartede velfærdsydelser til behovsbestemte velfærdsydelser 

- Vi sikrer bæredygtighed og tager ansvar for det, vi overleverer, til kommende generationer 

 

8. Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer 

- Vi bruger lokalsamfundets kræfter til at skabe innovative løsninger 

- Det er attraktivt for lokalsamfundet at bruge vores kræfter for at kunne udnytte 

   muligheder 

- Vi mestrer samspillet mellem ”ude fra og ind” og ”inde fra og ud” 

- Vi er ”gode legekammerater” – på en professionel måde! 
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2.2.2 Frederikshavn kommunes 5 Ledelsesmæssige greb. 

For at kunne arbejde med ovenstående fokuspunkter har kommunen introduceret 5 

ledelsesmæssige greb: 

 
1. Vi skaber rammer og rum for selvledelse med retning, så organisationen agerer med vilje 
    og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker 
 
2. Vi sætter organisationen i spil som en sum af muligheder –  
     Vi ser og udnytterpotentialerne 
 
3. Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid - vi er offensive og ambitiøse 
 
4. Vi holder kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi vil opnå 
 
5. Vi kan selv, men ikke alene - vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af andre 
     Uden for organisationen 

 

2.2.3. Politiske fokusområder for 2018. 

 

- fortsat at arbejde med de udviklingsmål som svømmehallen har fastsat i 

virksomhedsplanen 

- at styrke samarbejdet med de øvrige kultur- fritidsinstitutioner i kommunen med 

henblik på publikums- og brugerudvikling. 

- at arbejde målrettet med branding for at få de gode historier fortalt. 

 

2.2.4. Implementering i egen organisation. 

Udviklingsarbejdet i Frederikshavn svømmehal har sit udgangspunkt i kommunens 8 

fokusområder som bekrevet ovenfor. Disse overordnede mål ligger til grund for de til enhver 

tid igangværende gruppearbejde.   

 

2.3 Udviklingsmål 2018 

Årets studietur går denne gang til Rønbjerg. Her skal personalet arbejde med 

implementeringen af ovennævnte fokusområder samt udvikle nye ideer og tiltag for fortsat at 

tiltrække nye gæster. Arbejdet vil tage udgangspunkt i et projekt som udføres med baggrund i 

4 D modellen. Navnet på projektet er ”Projekt fuldt hus”. På studieturen skal personalet 

sammen forsøge at stille skarpt på hvordan vi bedre får udnyttet vores svømmehal til glæde 

og gavn for det omkringliggende samfund. Turen skal ses som et startskud i processen og 

arbejdet vil herefter løbende blive udført via gruppearbejde. De forskellige nye tiltag vil 

løbende blive implementeret i den daglige drift.  
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2.4 Forudsætninger for udførelsen af Udviklingsmål 2018. 

 

2.4.1 Økonomi. 

En helt klar forudsætning for gennemførelsen af ovennævnte udviklingsmål er at vi i 2018 

formår at holde de løbende udgifter nede samt at vi ikke bliver ramt af uforudsete hændelser 

som kan få betydning for svømmehallens økonomi.   
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                       Afsnit 3 

Funktionsbeskrivelser 
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3.1 Halinspektøren. 

 

Stillingsbetegnelse og navn Halinspektør John Philipsen. 

Nærmeste overordnede Centerchef Lars Falk Hoffmann. 

Ledelsesmæssigt ansvar Drift af Frederikshavn Svømmehal 

Stedfortræder Habib Khouri 

 

 

3.1.1 Ansvarsområde 

 At forestå den daglige drift og vedligeholdelse af Frederikshavn Svømmehal, samt sikre 

en optimal fremtidig drift og økonomi 

 

 At den tekniske drift skal forgå efter retningslinjer fra Miljøministeriets bekendtgørelse 

om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 

2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj. 2010 og lov nr. 1273 af 21. december 2011. 

 

 

  At der foretages en ledelse, der tager udgangspunkt i Miljømæssig rigtig ledelse af 

svømmebadet.  

 

 At politivedtægten § 17 og regler godkendt af Frederikshavn Kommune om badegæsternes 

sikkerhed overholdes, herunder at der er kvalificeret livredderopsyn tilstede i den offentlige 

badetid. 

 

3.1.2    Arbejdsopgaver i overskrifter. 

Indgå i et tillidsfuldt team/samarbejde omkring ledelse af Frederikshavn Svømmehals 

udvikling og drift, herunder personalepleje, planlægning, budget- og regnskabsaflæggelse.  

 

Arrangere sikkerhedsrelevante kurser for det bassinansvarlige personale, såsom 

førstehjælpskurser, hjertestarterkurser etc. mindst 1 gang årligt. 

 

Behandling af sager, der kommer fra gæsterne, kommunens administration og politiske  

system. 

 

Halinspektøren skal være resultatbevidst og udarbejde mål og handlingsplaner for 

Frederikshavn Svømmehal i overensstemmelse med institutionens formål, som det er 

formuleret administrativt. 
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Være forandringsparat og kunne omstille sig til nye mål og strategier i overensstemmelse 

med institutionens og omverdenens forventede udvikling. 

 

Være personaleudviklende og bidrage aktivt til medarbejdernes faglige og personlige 

udvikling ved at inspirere og motivere medarbejderne til gode præstationer. 

Være synlig leder og gennem handlinger formidle ideer og holdninger til medarbejderne, 

samt foretage opsøgende personalepleje. 

 

3.1.3 Faglig personlig udvikling. 

Deltage i Svømmehals relevante kurser og uddannelser samt deltagelse i årsmøder og møder 

om svømmehalsemner i ind og udland. Deltage i kurser vedr. f.eks.. edb, budget og økonomi, 

organisation, ledelse og samarbejde, sikkerhed og miljøledelse. 

 

3.1.4 Specifikation af arbejdsopgaver. 

Udarbejde budget og regnskab for Frederikshavn Svømmehal. 

Drift af Svømmehallen inden for godkendte økonomiske rammer.   

Søger for en maksimal indtjening for offentlig brug og udlejning.  

Sikre at såvel personale som gæster trives i Frederikshavn Svømmehal. 

 

Sikre at Svømmehallens personale til en hver tid kan foretage kvalificeret førstehjælp i 

henhold til, de til enhver tid gældende, retningslinjer på området. 

Fremkomme med forslag, der sikrer, at Frederikshavn Svømmehal fortsat udvikles. 

Udarbejde aftaler med klubber om deres brug af Frederikshavn Svømmehal. 
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3.2 Den administrative medarbejder. 

Stillingsbetegnelse og navn                       Administrativ Servicemedarbejder Karina Jølvig. 

Nærmeste overordnede                              Halinspektør John Philipsen 

 

3.2.1   Ansvarsområde 

Ansvarlig overfor inspektøren for de i sektionen pålagte opgaver. 

Daglig udførelse af diverse administrative opgaver.  

 

3.2.3 Arbejdsopgaver. 

Udarbejdelse af vagtplaner i samarbejde med inspektøren. 

Indberetning af løn. Optælling af kasser og indberetning af indtægter gennem KMD. 

Ansvarlig for udarbejdelse af indberetningslister for forskudt tid samt løn for vikarer. 

Ansvarlig for indkaldelse af vikarassistance i fornødent omfang. 

Øvrige administrative arbejdsopgaver varetaget af Inspektøren i dennes fravær.  

 

3.2.4   Faglig og personlig udvikling 

Kursus i førstehjælp.  

Kursus i brug af hjertestarter. 

Deltage i relevante kurser og uddannelser for gennem såvel faglig som personlig udvikling at 

bidrage til svømmehallens fremtidige udvikling.  
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3.3 Den Tekniske Servicemedarbejder. 

 

Stillingsbetegnelse og navn Teknisk servicemedarbejder 

Nærmeste overordnede Halinspektør John Philipsen                                                           

Stedfortræder Timeansatte afløsere/Vikarer. 

 

3.3.1 Ansvarsområde 

De badendes sikkerhed. 

Kundebetjening. 

Udførelse af aktiviteter. 

Rengøring. 

 

3.3.2 Beføjelser og andre aftaler 

De, i personalehåndbogens beskrevne, funktioner og ansvarsområder. Individuelle opgaver i 

forhold til den enkeltes  

 

3.3.3 Arbejdsopgaver i overskrifter 

Betjening af svømmehallens mange gæster med hensyn til 

- Det sikkerhedsmæssige 

- Det servicemæssige. 

At holde opsyn med de badende i henhold til bemandingsplanen. 

I tilfælde af uheld, give den fornødne førstehjælp i henhold til alarmeringsplanen. 

At udtage vandprøver af svømmehallens bassiner 3 gange dagligt.  

At udføre aktiviteter såsom vandaerobic, massage, babysvømning og saunagus. 

Daglig rengøring af svømmehallen og dens øvrige faciliteter i henhold til rengøringsplanen.  

Ansvarlig for udtagelse af vandprøver i henhold til svømmehallens overordnede retningslinjer 

Deltage i forfaldent arbejde i svømmehallen og dens øvrige faciliteter. 

Indkalde vikarer i fornødent omfang i henhold til retningslinjerne herfor.  

Indberetning af egne forskudt tids skemaer. 

Deltage aktivt i oplæring og den løbende evaluering af nyt personale.  
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3.3.4   Eksterne samarbejdsrelationer 

Offentlige gæster, skolernes svømmelærer, klubbernes trænere, daginstitutionspersonale, 

virksomheder og øvrige brugere af hallen. 

 

3.3.5   Faglig og personlig udvikling 

Kursus i førstehjælp, hjertemassage og DSF bassinprøve.  

Kursus i brug af hjertestarter. 

Deltage i relevante kurser og uddannelser for gennem såvel faglig som personlig udvikling at 

bidrage til svømmehallens fremtidige udvikling.  

Kurser inden for nye aktiviteter ex. Saunagus. 

 

3.3.6 Generelle retningslinjer for Servicemedarbejdere 

Den som møder om morgenen tager vandprøve og registrerer resultatet i driftsbogen. Ud fra 

resultatet afgøres om bassinerne kan åbnes. Fejl rettes og rapporteres til den tekniske 

medarbejder. 

 

Man skal være klar til at påbegynde arbejdet ved de anførte mødetider. 

servicemedarbejdere skal have kendskab til de foreliggende alarmerings- og 

evakueringsplaner for anlægget. 

 

Det er den enkelte servicemedarbejders ansvar at kunne beherske genoplivningsudstyret. 

 

Dansk svømmeunions erhvervslivredderprøve skal bestås en gang årligt, men skal kunne 

bestås til hver en tid. 

 

Servicemedarbejdere skal ved livreddervagter aktivere en af de tre nød knapper i hallen i 

tilfælde af en ulykke. 

  

Alle ansatte skal bære det udleverede tøj i arbejdstiden, også uden for den offentlige badetid. 

 

For at kunne få gæsternes opmærksomhed, skal badeassistent altid have en mekanisk fløjte på 

sig. Bruges kun i tilfælde af at der ikke er tid til direkte kontakt. 

 

I forbindelse med lukketid, vises folk ud af anlægget, og servicemedarbejderen tager et ekstra 

check på, at alle er ude.  
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Badeassistent må ikke bade under egen vagt i den offentlige badetid. Der må bades i den 

øvrige vagt tid, når man er færdig med rengøringen, og det i øvrigt sker uden gene overfor 

andre brugere. 

 

Ingen må bade alene eller uden opsyn. 

 

I den offentlige badetid sørger livredderen for, at der er rent og ryddeligt i 

omklædningsrummene. Bøjler og affald samles op. Toiletter og sauna tilses.  

 

Bælter og armluffer til fri afbenyttelses skal lejlighedsvis efterses og jævnligt repareres 

alternativt udskiftes. 

 

I den offentlige badetid må legeting, bælter, plader og lignende ikke ligge og flyde, alt skal 

efter brug lægges på plads. Dette gælder især bælter og luffer, men også stole etc. 

 

Aftenholdet sørger for rengøring i henhold til rengøringsplanen således at såvel svømmehal 

som omklædningsfaciliteterne er klar til næste dag. 

Første sal efterses for åbne vinduer samt at alt er i orden og ryddeligt.  

 

Ingen af de 2 livreddere må forlade afdelingen, før de samlet er færdig med al rengøring. Man 

forlader altså afdelingen samtidig. 

 

Servicemedarbejdere der forlader anlægget til lukketid om aftenen, har ansvaret for, at alle 

vinduer og døre i hele anlægget er låst/lukket og lyset slukket. 

 

For at undgå at sprøjte vand på lofterne er det kun vandrette flader, der sprøjtes med 

strålespids, alle andre steder sker vandtilførslen gennem slange uden strålespids. 

 

Håndklæder og arbejdstøj vaskes, tørres og lægges på plads. 

 

Oprydning og opvask i køkken ordnes. 

 

Servicemedarbejderen skal være brugerne behjælpelig og ved henvendelse fra lærere, trænere 

og ledere mv. fremvise hallens sikkerhedssystem (alarmknapper, genoplivningsudstyr og 

telefon) - og vise, hvordan disse ting bruges. Kunne instrueres handicaphjælpere i brugen af 

svømmehallens handicaplift i hallen. 
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Servicemedarbejderen skal sørge for, at ordensregler for anlægget bliver overholdt. 

 

Den servicemedarbejder, der forlader et bassin ved bassinafløsningen, giver den 

nyankommne badeassistent oplysning om specielle forhold og aftaler med badegæster som 

f.eks., - specielt opsyn med en svag badegæst og/eller specielle tilladelser, der er givet en 

badegæst. 

 

Alt, som ikke fungerer efter hensigten, ting der er defekte, eller andre uregelmæssigheder, 

skal hver dag afrapporteres i bogen for fejl og mangler, til hallens teknikere. 

 

Under rengøringen skal der tages hensyn til de badende, således at de ikke kommer til skade 

eller udsættes for unødvendige gener. 

 

Regler og instrukser er overordnede regler, som hver enkelt kan bruge som grundlag for at 

vurdere situationer, til glæde for gæsten, sig selv og Frederikshavn Svømmehal. 

Såfremt en gæst ikke efterfølger medarbejderens anvisninger skal gæsten bortvises. 

 

Bassinopsyn skal være konstant, og livredderen må ikke forlade vagten ved sit bassin uden, at 

en anden kvalificeret livredder er til stede.  

 

Livredderen skal altid være synlig og skille sig markant ud fra badegæsterne, så en eventuel 

badegæst, med behov for hjælp, har mulighed for at se, hvor hjælpen skal komme fra. I 

forhold til badegæsterne er det derfor op til livredderen altid at være så godt placeret som 

muligt. 

For at livredderne bliver let genkendelige blandt badegæsterne, har svømmehallen indkøbt 

arbejdstøj, som skal bæres under tjenesten.  

 

3.3.8   Livredningsmæssige kvalifikationer 

Dansk svømmeunions til enhver tid gældende erhvervslivredderprøve. 

Førstehjælpskursus med hjertemassage. 

Kursus i brug af hjertestarter. 

 

Den enkelte tekniske Servicemedarbejder har i tillæg til ovennævnte, en detaljeret 

funktionsbeskrivelse udarbejdet i henhold til principperne for uddelegering af 

arbejdsopgaver og ansvarsområder jævnfør principperne for NY LØN. 
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3.4 Driftsassistenten. 

 

Stillingsbetegnelse og navn                            Driftsassistent Jesper Jensen 

Nærmeste overordnede                                   Halinspektør John Philipsen 

Stedfortræder                                                  Teknisk servicemedarbejder Habib Khouri  

 

 

3.4.1 Ansvarsområde 

Den daglige drift af svømmehallens tekniske installationer, bl.a. varmeforsyning, 

vandforsyning inkl. pumper og filtre. Ventilationsanlæg, belysningsanlæg og andre elektriske 

installationer. Tilstandsovervågning, herunder CTS-anlæg. 

Vejledning af, samt tilsyn med, praktikanter og øvrige personale med periodevise tekniske 

arbejdsopgaver. 

 

3.4.2 Særlige hensyn og beføjelser. 

Jævnfør tilkaldeordningen at bistå ved akutte problemer vedr. svømmehallen drift. 

Da kælderens tekniske bemanding varetages af personer i FLEX-JOB tages der særlige 

hensyn til såvel arbejdets udførsel som arbejdstiden i henhold til den enkelte 

medarbejders individuelle funktionsbeskrivelse. 

 

3.4.2 Arbejdsopgaver i overskrifter 

De i punkt 3.4.1 nævnte ansvarsområder varetages gennem: 

- Dagligt tilsyn med og vedligehold af nævnte installationer. 

- Tilsyn med vedligeholdelsestilstanden for metaloverflader i svømmehallens forskellige rum. 

- Indkøb af fornødne driftsmidler. 

- Reparation af ovennævnte installationer i det omfang, teknikeren selv formår dette. Ellers      

  tilkaldelse af fornøden ekstern bistand. 

- Optimering af vandkvaliteten i henhold til enhver tid på området gældende retningslinjer. 

- Vedligeholdelse af inventar samt vedligeholdelse af bygningsdele. 

- Opsætning, omflytning og nedtagning af inventar, redskaber m.v. 

- Forfaldent arbejde i øvrigt vedrørende svømmehallens tekniske installationer, inventar m.v. 
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3.4.4 Eksterne samarbejdsrelationer 

Rådgivere og håndværkere, Frederikshavn Kommunes miljømedarbejdere og konsulenter.  

Driftsassistenten skal sørge for relevant sikkerhedsinformation til eksterne håndværkere 

således at deres arbejde kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

3.4.5   Faglig og personlig udvikling 

Kurser og uddannelse med relation til arbejdsområdet. 
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Arbejdsmiljø 

 

4.1 Arbejdsmiljø 

4.2 Arbejdslederens ansvar 

4.3 Den ansattes ansvar 

4.4 Rengøringsmidler, kemikalier og påvirkning 



Side   35 

4.1 Arbejdsmiljø 

 

4.1.1 Lov om arbejdsmiljø 

Der søges skabt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne ved Frederikshavn Svømmehal.  

Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at bidrage med oplysninger samt rekvisitter som gør 

den enkelte ansatte i stand til at overholde arbejdsmiljøloven. 

Alle ansatte har ligeledes selv et ansvar for at efterleve retningslinjer samt være en aktiv del i 

arbejdet for det bedste mulige arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. 

Du kan kontakte medlemmer af arbejdsmiljø-gruppen for udlevering af materiale. 

 

4.2 Arbejdslederens ansvar 

 

4.2.1 Arbejdslederens ansvar 

Det er Frederikshavn Kommune som arbejdsgiver, der har det overordnede ansvar for, at 

Arbejdsmiljølovens krav til de ansattes sikkerhed og sundhed overholdes. Men det er 

halinspektøren, der har ansvar for, at de ansatte udfører de konkrete opgaver på en fuldt ud 

betryggende måde. Det betyder bl.a., at det er halinspektørens ansvar, at du kender de 

ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være forbundet med arbejdet. 

Halinspektøren har pligt til at holde øje med, at du bruger de nødvendige hjælpemidler eller 

overholder de brugsanvisninger og retningslinjer, som eksempelvis er udarbejdet i 

forbindelse med brugen af rengøringsmidler.  

Tilsvarende er det selvfølgelig personalets pligt at følge disse anvisninger. 

 

4.3 Den ansattes pligter 

 

4.3.1 Ansvar og pligt som medarbejder 

Ifølge arbejdsmiljøloven af 2005. er den enkelte medarbejder, ligeså ansvarlig for at arbejdet 

udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende 

retningslinjer, som ledelsen. Brud på regler medfører, som noget nyt, ligeledes straffeansvar 

for den enkelte medarbejder.  
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4.4 Rengøringsmidler, kemikalier og påvirkning 

 

4.4.1   Rengøringsmidler og pH værdi 

Når der arbejdes med rengøringsmidler hver dag er det vigtigt, at man ved, hvilke 

rengøringsmidler, der skal bruges til de enkelte opgaver.  

Rengøringsmidlerne kan have hvert sit virkeområde. Desuden kan et rengøringsmiddel, som 

én overflade kan tåle, være direkte skadelig for en anden overflade. En ødelagt overflade kan 

betyde noget for udseendet, men også for vedligeholdelsen. F.eks. er en ru overflade utrolig 

svær at gøre ren, samtidig giver den god grobund for en masse mikroorganismer. Derfor er 

det vigtigt, ikke bare at "famle sig frem" eller vælge rengøringsmidler uden først at sætte sig 

ind i virkningen af disse. 

Farve og parfume har ingen betydning for rengøringsmidlets virkning, men kan give allergi, 

og skal derfor undgås. 

En god retningspil for valg af rengøringsmidler er pH-skalaen, som angiver surhedsgraden af 

et rengøringsmiddel. Bemærk, pH-skalaen er kun en retningspil, og den kan ikke stå alene 

ved valg af rengøringsmidler, da den kun angiver surhedsgraden. 

 

pH-værdien kan kun måles i vandige opløsninger 
Anbefalet brugsområde 

pH-skala 

    0      1      2      3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14  
 Syre/sur                                             Neutral                                              Alkalisk/basisk  

 

4.4.2   pH grænser 

pH-værdier fra 0 til 7, er den sure del af pH-skalaen - stærkest syre ved 0. 

Syre, som befinder sig på den sure del af pH-skalaen, fjerner kalk og rust, men stærke syrer 

ødelægger blandt andet metal, tøj, hud, emaljer og fuger. 

 

pH er ved 7 det neutrale område. 

 

pH-værdier fra 7 til 14 er den alkaliske (basiske) del af pH-skalaen - stærkest alkalisk 

(basisk) ved 14.  

Alkaliske produkter fjerner fedt og olier, men stærke alkaliske midler ødelægger blandt andet 

linoleum, vinyl, kork, gummi, malede flader og hud. 
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4.4.3   pH-værdi fra 0 til 4   

Også kaldet kalk- og rustfjernende midler, er til periodisk rengøring og kræver altid af 

skylning med vand. De bruges til afkalkning af armaturer, håndvaske, fliser m.v. 

Toiletrensemidler bruges altid kun i toiletter og urinaler.  

Brug koldt vand for at undgå dampe, og pas på med stænk. 

NB pH 0-4 må aldrig blandes med andre midler. 

 

4.4.4   pH-værdi fra 5 til 9   

Også kaldet universale rengøringsmidler, bruges til daglige rengøringsmetoder. De kan 

bruges på næsten alle overflader, som tåler vand, og kræver ikke efterskylning med vand. 

Bruges desuden i veksel-vaskeprogrammer med vaske-plejemidler. 

Sanitetsrengøringsmidler er universalrengøringsmidler, som indeholder dobbelt kalkbinder, 

og er derfor anvendelige i våde rum (baderum og lignende). 

Vaske-plejemidler med eller uden voks bruges til gulve, da de efterlader en plejefilm. 

Vaskeplejemidler med voks bruges på kunststofgulve. Vaskeplejemidler uden voks bruges på 

naturgulve. 

 

4.4.5   pH-værdi fra 9 til 11  

Også kaldet basiske alkaliske rengøringsmidler bruges til periodisk rengøring af overflader, 

der tåler vand, og kræver altid efterskylning med vand. Bruges også til grundrengøring af 

meget snavsede flader.  

 

4.4.6   Rengøringsmidlernes påvirkning af huden 

Rengøringsvandet vil påvirke det hudfedt, der ligger som et beskyttende lag på huden.  

Hvis du arbejder uden handsker, vil rengøringsmidlet løsne dit hudfedt og bære det over i 

rengøringsvandet. Derved bliver huden tør og ubeskyttet. Senere vil de dybereliggende 

hudlag ødelægges, og risikoen for hudsygdomme er stor. Desuden øges risikoen for, at andre 

sundhedsskadelige stoffer fra rengøringsmidlerne kan trænge gennem huden og ind i 

kroppen.  

Derfor er det vigtigt at bruge handsker og fodtøj. 

Ikke alle handsker er lige velegnede, når man bruger rengøringsmidler. Et velegnet materiale 

er handsker af nitril. Bruges nitrilhandsker, bør der være en bomuldshandske indeni. 

Bomuldshandsken vil opsuge den fugt, som huden afgiver. Bliver bomuldshandskerne 

fugtige, skal du skifte til et par tørre handsker.  
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Bomuldshandskerne vaskes (koges) ofte, så der skal være flere par at skifte med. 

Nitrithandskerne vranges efter brugen, så de kan tørre til næste gang. Handskernes tæthed 

checkes ved at blæse luft ind i dem, og utætte handsker kasseres. 

 

4.4.7 God håndhygiejne 

Sammen med brugen af handsker hører også en god håndhygiejne. Vask hænderne med en 

god, mild håndsæbe (uparfumeret), og smør dem ind i en god håndcreme, når du er færdig 

med arbejdet. 

 

4.4.8 Desinfektionsmidler 

Midlerne kan i denne gruppe være sure, neutrale eller alkaliske. Anvendes i toiletrum, 

vådområder, og hvor der forekommer fare for smitte. 

Desinfektionsmidler anvendes kun i særlige tilfælde. Grundig daglig rengøring vil normalt 

være tilstrækkelig. 

De fleste desinfektionsmidler er sundhedsskadelige. 

 

4.4.9 Organiske opløsningsmidler 

Nogle rengøringsmidler kan indeholde organiske opløsningsmidler. Disse midler bør så vidt 

muligt undgås. 

Opløsningsmidler fordamper ved almindelig rumtemperatur. De er "flygtige", og dampene 

kan være farlige at indånde. Efter længere tids brug kan de skade hjerne og/eller foster, være 

kræftfremkaldende eller give hudskader. 

Visse opløsningsmidler er selvantændende. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at rengøringsvandets virkning på huden og indholdet af 

opløsningsmidler ikke giver udslag på en pH-måling. 
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4.4.10   Brugsanvisninger og faremærker  

Ifølge loven skal leverandøren af et faremærket produkt udarbejde en let forståelig 

brugsanvisning på dansk. 

På baggrund af denne og eventuelle tekniske datablade, skal arbejdspladsen udarbejde en 

brugsanvisning, som passer til arbejdspladsens lokale forhold. Formålet er at sikre, at de 

ansatte kender de farer, der kan være forbundet med brug af produktet, og især kende de 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

Brugsanvisningerne skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsstedets sikkerhedsorganisation, 

som derfor også skal kende leverandør-brugsanvisningen.  

Yderligere oplysning om dette emne kan erhverves i At-meddelelse nr. 3.02.2 om 

brugsanvisning for stoffer og materialer. 

Hvis der mangler en brugsanvisning, kan det medføre, at Arbejdstilsynet anmoder politiet 

om, at der rejses tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Det er arbejdsgiveren, 

der vil blive draget til ansvar for en sådan mangel. 

 

4.4.11 Tag forholdsregler 

Ud over at bruge handsker bør man være meget forsigtig, når der arbejdes med 

rengøringsmidler, så stænk i øjnene (ætsningsfarer) og indånding af dampe og støv undgås. 

Ellers kan der ske skader på længere sigt, som allergi, slimhinder, lunger. Opløsningsmidler 

kan påvirke hjerne og nervesystem. 

Læs og brug derfor de oplysninger, der anvendes på midlets emballage, f.eks. 

 anvendelse (eventuelle begrænsninger) 

 brugsanvisning 

 deklaration (indhold) 

 pH-værdi 

 sikkerhedssymboler - advarsler 

 eventuelle bemærkninger hertil 

 Oplysninger i tilfælde af arbejdsulykke. 

 

Undgå al brug af rengøringsmidler på spray bl.a. til rengøring af spejle. 

Rengøringsmidlet forstøves og brugeren kan ikke undgå at indånde rengøringsmidlet med 

fare for ødelagte slimhinder/lunger. Bland aldrig flere rengøringsmidler - tag de fornødne 

forholdsregler - tænk dig om og tag ansvar for dig selv.  
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4.4.12   Dosering af rengøringsmidler 

Risici ved forkert rengøring kan være 

 forurening 

 påvirkning af sikkerhed  

 dårlig økonomi 

 ødelagte overflader 

 dårligt indeklima 

 dårligt resultat 

Doseringen står på rengøringsmidlets emballage. Hver gang man bevæger sig et tal på pH-

skalaen, stiger aktiviteten og aggressiviteten 10 gange. Det betyder, at et rengøringsmiddel 

med en pH på 8 er 10 gange så aktivt og aggressivt som et middel med pH 7. Bevæger man 

sig to trin, f.eks. fra pH 7 til pH 9 stiger aktiviteten og aggressiviteten 10 x 10 gange = 100 

gange. Tre trin på pH-skalaen bliver 10 x 10 x 10 gange = 1.000 gange. 

Det er altså vigtigt at dosere rigtigt - den rette mængde rengøringsmiddel til et bestemt antal 

liter vand. Mange tror, at de sagtens kan hælde 1 dl rengøringsmiddel i gulvspanden på 

øjemål - men denne metode er usikker, og man er ikke sikker på, hvor meget vand spanden 

rummer. Se altid på spandens indholdsangivelse eller mål efter. 

 

4.4.13   Derfor bruger vi rengøringsmidler 

For det første er rengøringsmidlerne med til "at gøre vandet vådt". Uden et rengøringsmiddel 

i vandet er det svært at vaske f.eks. vinylgulv, fordi vandet trækker sig sammen i perler. Dette 

skyldes vandets overfladespænding, og det er denne spænding, som nedbrydes/påvirkes af 

rengøringsmidlet, så vandet bedre kan fugte. Herefter løsner rengøringsvandet snavset og 

bærer det oppe i rengøringsvandet. Rengøringsvandet har altså følgende 3 funktioner 

 at befugte 

 at løsne 

 at bære snavset 

Brug i øvrigt aldrig mere end håndvarmt vand, da varmere vand kan give fordampning af 

rengøringsmidler og udtørring af huden. 

 

4.4.14   Svamp 

Svamp ses ofte som erhvervssygdom hos svømmebadspersonale. Det skulle gerne undgås, og 

det gøres bedst ved at holde fødderne tørre.  
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Afsnit 5 

Hygiejne, rengørings- og  

arbejdsopgaver 

 

5.1   Hygiejniske grundregler 

5.2   Arbejdsopgaver Administrationen 

5.3 Arbejdsopgaver Svømmehallen  

5.4 Arbejdsopgaver Teknisk drift 

5.5 Ordliste for rengøringsmidler 
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5.1 Hygiejniske grundregler 

 

Ved et svømmeanlæg søges skabt så gode forhold, at det er tiltalende og sundhedsmæssigt 

sikkert at bruge, selv om mange badende hver dag benytter samme vand og faciliteter.  

Af hensyn til den almindelige hygiejne og vandbehandlingen må det kræves, at de badende 

efterlever visse hygiejniske grundregler som: 

Personer med fodvorter eller fodsvamp må ikke benytte badeanlægget, hvis ikke de er under 

lægebehandling for den pågældende sygdom. 

Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme (diarrésygdomme, ondt i halsen, øre-

betændelse og betændelse i huden) må ikke anvende badeanlægget. 

Personer med smitsom gulsot (hepatitis) må ikke benytte badeanlægget, hvis ikke de er 

erklæret raske af den behandlende læge. 

Anvendelse af badebassiner må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen, 

uden badetøj, og efterfølgende brusebad. 

Badetøj skal tages helt af og hænges på knagene, da gulvene er fyldt med afvasket 

menneskebakterieflora, svampesporer og sæberester, som vi begrænser til så lidt som muligt i 

vort badevand. 

Anvendt badebeklædning skal være ren.  

Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder. 

 

5.1.1   Aktuelle smitstoffer i svømmeanlægget 

Rengøring er sygdomsforebyggende og fjerner mikroorganismer som bakterier, svampe, 

virus og parasitter. 

Miljøstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebadsanlæg siger "det er meget væsentligt, 

at svømmebade med tilhørende faciliteter renholdes, så de er tiltalende og hygiejnisk 

forsvarlige at bruge". 

Smitstoffer, der bringes ind i svømmeanlægget, dræbes af klor i badevand.  

I risikobetonede lokaler fjernes smitstoffer gennem spuling og rengøring. Ellers er der risiko 

for, at de opformeres indenfor svømmeanlæggets rammer. 

 

5.1.2   Smitterisikobetonede lokaler 

Smittebærende lokaler med stor risiko for overførsel for smitte fra en person til en anden er: 

Omklædningsrum.  

Gangarealer mellem badeanlæg og svømmehal. 

Sauna 

Dampbad 
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Babyområde. 

Toiletter. 

Bruserum  

I disse områder anvendes en daglig fugtig rengøringsmetode.  

 

5.1.3    Smitstoffer  

Smitstoffer i et svømmeanlæg stammer fra syge mennesker og "raske smittebærere". Smitten 

kommer fra hud, mund, næse- og svælgfloraen, tarmflora og urin- og kønsvejene.  

 

5.1.4   Fordeling af infektion 

Badeinfektioner på et menneske sker følgende steder og omfatter ca. i procent 

60 % øje, øre, svælg og bihuler. 

20 % hud, hudsår og follikler. 

20 % luftveje, urin - og kønsveje, tarmkanal og hjerne. 

 

5.1.5   Stafylokokker 

Stafylokokker i vådområder kan forårsage sårinfektion, øre-betændelse, halsbetændelse og 

urinvejsinfektioner. Smitten overføres fra bænke, sauna, toiletsæder, dørhåndtag, gangarealer 

og badevand m.m. Smittekilden er næse/svælg, inficerede sår, øre-betændelse, 

urinvejsinfektioner. 

 

5.1.6  Svamp 

Svamp i vådområder kan forårsage sygdomme i ydre kønsorganer, mundhuleinfektioner og 

hudinfektioner bl.a. som fodsvamp. Smitten overføres fra vipper, toiletområder, bænke, sauna 

og gangarealer. Smittekilden er tarmindhold, inficerede personer (urin- og kønsveje) og 

huden. 

 

5.1.7 Aids virus 

Aids virus kommer fra blod, spyt, tårevæske, sæd og modermælk. Smitten til andre 

mennesker sker ved seksuel kontakt, blodoverførsel, mor til barn kontakt ved fødslen og fra 

stiknarko- maner.  

Smitstoffer afleveres i badevandet og kan sekundært overføres til andre på bænke, gulve, 

sauna, toilet mm. 

Der kendes ikke eksempler på personer, der via svømmeanlæg er blevet smittet med Aids 

virus. 
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5.1.8   Virus m.m. 

Det meste dræbes af klor - men ikke alt! 

 noget fjernes ved vask og spuling 

 Andet opformeres indenfor anlæggets rammer. 

Hvis ikke der gøres effektivt rent hver dag, vil såvel bakterier, svampe, virus, parasitter og 

orme æg opformeres i de snavsede belægninger i bassinomgivelserne. 

Belægninger, slimlag og udfældninger yder beskyttelse mod de anvendte rengørings- og 

desinfektionsmidler. Derfor rengør altid omhyggeligt. 

 

5.1.9   Svampe og fodvorter 

Svampe og fodvorter kan påvises i hele svømmeanlægget. Svampe, som de såkaldte 

dermatofyser, angriber huden. En klassisk svamp er fodsvamp, som, når man er disponeret, 

pådrages ved at færdes på våde og fugtige arealer. Den største koncentration findes ofte i 

omklædningsrummene, hvor de slæbes ind med jord- og plantemateriale for derefter at 

spredes videre i systemet. Virusbetingede fodvorter optræder hyppigt hos gæster i 

svømmebade.  

 

5.1.10   Tilsmudsningsgrad 

Badende afgiver 600 millioner kim de første 5 minutter i badet. 1 ml spyt indeholder op til 

400 millioner kim. Fodsåler afgiver 100.000 kim pr. cm2.  

Størst koncentration af kim er dog omkring kroppens naturlige åbninger.  

I badevandet må der maksimum være 500 kim ud af en vandprøve på 100 ml badevand. 

Kim er registrering af organiske bevoksninger dyrket på en plade under 37 grader C. 

 

 

5.1.11   Smitstoffer og rengøring 

Formålet med rengøring i svømmeanlæg er ikke kun at fjerne synligt og usynligt snavs og 

hindre dannelse af fedt- og kalkbelægninger. En vigtig opgave er også at fjerne de eventuelle 

smitstoffer, som badegæsterne afgiver i dagens løb. 

 

Frederikshavn Svømmehal betjener dagligt hundredvis af badegæster. Nogle af badegæsterne 

vil med sikkerhed udskille smitstoffer.  

Det er hensigten med forskrifterne i Miljøstyrelsens Vejledning, at personer med smitsomme 

sygdomme benytter anlægget (uden at udskille) smitstoffer til bassinvand og vådområder.  
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I praksis er disse præventive foranstaltninger ikke 100 % effektive. Hertil kommer, at mange 

"ikke-syge personer", uden selv at vide det, udskiller smitstoffer i perioden mellem smitte og 

sygdomsudbrud eller i perioden, hvor sygdom netop er overstået. 

 

Det er med andre ord en umulig opgave i praksis at forhindre, at et offentligt svømmeanlæg 

tilføres smitstoffer.  

Hvorvidt en sådan smitstofudskillelse får konsekvenser gennem overførsel til andre personer 

afhænger af flere forhold. Generelt må fastslås, at netop i svømmeanlæg, hvor mange 

mennesker mødes og opholder sig i vand, færdes barfodet og sidder nøgne på bænke, er 

smitterisikoen større end i andre offentlige lokaler.  

 

I selve bassinvandet kan smitstoffer afvaskes fra hud, slimhinder og naturlige 

legemsåbninger. De badende kan herefter overføre sådanne badevandstilførte smitstoffer til 

øvrige vådrum. 

Smitstoffer kan naturligvis også overføres direkte fra badegæsterne til f.eks. gulve, toiletter, 

bænke og dørhåndtag. 

Specielt på bænke i f.eks. omklædningsrum og saunaer, hvor folk kan sidde nøgne, kan der 

ske overførsel af smitstoffer fra en person til en anden. 

 

På overflader, hvor der opbygges fedtfilm, kalkaflejringer og andre belægninger, vil 

eventuelle smitstoffer have gode vækstbetingelser. Disse smitstoffer kan ikke altid fjernes 

ved overfladisk rengøring og opformeres derfor til tider i beskyttende belægninger. 

 

Smudsbelægninger af enhver art skal derfor undgås i svømmeanlægget.  

Et gennemtænkt og systematisk rengøringsprogram, som kan opfylde de specielle hygiejniske 

krav til et svømmeanlæg, er derfor en nødvendighed og et ufravigeligt krav, for at de mange 

badende i Frederikshavn Svømmehal kan benytte anlæggene med så lille risiko for at blive 

smittet som muligt.  

 

5.1.12   Hvilke smitstoffer er aktuelle i badeanlæg? 

De smitstoffer, som tilføres badeanlægget, stammer som tidligere nævnt fra hud, slimhinder, 

mundhule, næsehule, kønsåbninger, tarm- og urinvejssystemet. 

Fra disse kilder tilføres anlægget sygdomsfremkaldende bakterier, virus, chlamydia 

(viruslignende smitstoffer), svampe, parasitter (snyltedyr) og orme æg.  

Mange forskellige arter, tilhørende grupper af mikroorganismer, er påvist ved undersøgelser i 

svømmeanlæg. Ikke blot i badevandet, men også på gulve, bænke m.v.  
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Disse smitstoffers muligheder for at foranledige sygdom er. bl.a. bestemt af effektiviteten af 

den udførte rengøring. 

 

Enkelte af de sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan opformeres i selve badeanlægget. 

Det kan f.eks. være i stillestående vand på gulvarealer, i fugemateriale og i kalk- og 

fedtbelægninger.  

Da smitstoffer som nævnt kontinuerligt bringes ind i anlægget, må infektionsmulighederne 

reduceres ved hurtigst muligt at fjerne smitstofferne. Dette sikres ved at rengøringen udføres 

med kortest mulige intervaller. 

 

Nogle steder i anlægget kan betegnes som særlig risikobetonede. Specielt må der udvises 

omhu med gulvarealer, hvor folk færdes barfodet, børn ofte sidder, og med bænke, hvor folk 

sidder nøgne.  

Rifter i hud og de naturlige legemsåbninger kan let modtage smitstoffer, hvorved en uønsket 

smitte er indtruffet. 

Risiko for smitstofudveksling via gulve og bænke er meget stor, at denne smitstofoverførsel 

er - modsat i bassinet - ikke er hæmmet af en klorpåvirkning. 

 

Desinfektion af de mere risikobetonede områder vil kun undtagelsesvis komme på tale, som 

f.eks. hvis der er påvist en mere epidemisk optræden af sygdom blandt badegæsterne.  

Det er imidlertid vanskeligt at finde et universal-desinfektionsmiddel, som er effektivt over 

for alle de omtalte smitstoffer. 

Valg af desinfektionsmiddel må i givet fald ske under hensyntagen til smitstoffets formodede 

eller kendte natur.  

Eksempelvis vil flere af de almindelige desinficerende rengøringsmidler være uden sikker 

effekt over for mange aktuelle smitstoffer.  

 

Et badeanlæg repræsenterer et miljø, hvor mange mennesker mødes.  

Aktiviteterne bør derfor kunne foregå i sikker forvisning om, at såvel æstetiske som 

hygiejniske krav er opfyldt.  

Aktiviteterne i et svømmeanlæg er i sagens natur forbundet med muligheder for 

smitstofudveksling personer imellem. Dette faktum, som er bekræftet, motiverer specielle 

rengøringsforanstaltninger, som i detaljeret form er beskrevet i de efterfølgende afsnit.  
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5.1.13   Tilsmudsningsveje 

For det første at skabe forsvarlige hygiejniske forhold og for det andet at tilvejebringe og 

fastholde æstetisk tiltalende omgivelser i badeanlægget. 

 

Når der skal træffes beslutning om rengøringsmidler, metoder og den hyppighed, det enkelte 

skal rengøres med, er det af betydning at kende til, hvordan smudset tilføres overfladerne. 

Der kan nævnes, at smuds tilføres ved:  

Luftstrømning f.eks. støv. 

Spildt eller tabt materiale f.eks. kaffe, sodavand, papirstykker. 

Skridemærker fra f.eks. fodtøj, kørende materiel. 

Udfældninger af f.eks. kalk fra vand. 

Afsondring fra badegæster (hudfedt og partikler m.v.). 

 

Det er ikke muligt at forhindre tilsmudsning.  

Alene det forhold, at personer opholder sig i et lokale, er årsag til, at der "produceres" snavs. 

Kendskabet til smudsets transportveje giver god mulighed for at begrænse den transporterede 

smudsmængde. Dette reducerer rengøringsbehovet.  

 

Eksempler på foranstaltninger til at begrænse smudsspredningen er: 

Veldimensionerede og hensigtsmæssigt udformede indgangspartier, indrettet således, at 

udendørs snavs fjernes fra gæsternes fodtøj. 

Rummelige affaldsbeholdere, velplacerede og i tilstrækkeligt antal til imødegåelse af, at 

Affald efterlades på gulve, bænke, græs mv.. 

Anvendelse af ikke afsmittende materialer og udstyr. 

Sikre mulighed for nem og hurtig bortskaffelse af vand fra gulve for at hindre fastsiddende 

kalkudfældninger. Af samme årsag undgå utætte vandhaner, brusere, toiletkummer m.v.. 

 

En væsentlig smudsfaktor er støvet. Det vil normalt forekomme i varierende grad i alle 

lokaler. Støvkilderne findes både uden- og indendørs.  

De udendørs støvkilder er fra det tilstødende terræn, motorkøretøjer, træer og planter m.v. 

Støvpartiklerne vil være af mineralsk materiale, sod og tjærepartikler, blomsterstøv m.m.  

De indendørs støvkilder stammer hyppigst fra de aktiviteter, der her finder sted.  

Partiklerne kan komme fra personer i form af hår, tekstilfibre og hudpartikler.  

Desuden vil tobaksrygning medføre urenheder som aske og røgpartikler.  

Papiraffald vil også afgive luftbårne partikler.  
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5.2 Arbejdsopgaver i Administrationen 

 

5.2.1 Nyansættelser og arbejdsophør.  

Ansættelsesskema udfærdiges, og der indhentes skattekort, bankkonto nr. og kopi af 

livredderbevis fra den nyansatte. Den ansatte oprettes på svømmehallens telefon- og 

adresseliste. A-nøgle til Svømmehallen udleveres mod kvittering, der opbevares. 

Nøgle til garderobeskab, fløjte og Svømmehallens arbejdstøj udleveres.  

Ved arbejdsophør foretages inddragelse af udleverede ting og sletning på de forskellige lister. 

 

5.2.2 Lønsedler for månedslønnede  

Kontrollere sygedage sammenholdt med sygeseddel. 

Afspadseringssaldo kontrolleres med liste og ny afspadseringssaldo udregnes. Hvis ikke 

timerne er talt ned, gøres det. 

 

5.2.3 Daglige arbejdsopgaver  

Fakturaer kvitteres og attesteres i webbetaling. Billetindtægterne bogføres mindst 1 gang 

ugentligt. Der indberettes syge- og fraværssedler for de ansatte. 

Løse tvivlsspørgsmål i garderoben både internt og eksternt. 

Sørge for offentliggørelse ved opslag til badegæsterne af eventuelle stævner eller andre ting 

der gør, at Svømmehallen har delvis lukket. Tilrette, arrangere og afholde aftalte møder. 

Vedligehold af svømmehallens hjemmeside. Salg af rabatbilletter og kort efter henvendelse 

Fra gæsterne. Kontrol og vedligehold af svømmehallens billetautomat. 

 

5.2.4 Aftaler med lejere til Frederikshavn Svømmehal 

Fordelingen af tider i bassinerne 

I juni måned foretages fordeling af tiderne i det kommende skoleår for foreninger og klubber 

Efter skoleårets begyndelse fordeles de tider i øve bassinet, hvor skolerne ikke gør brug af 

dette, mellem de daginstitutioner, der har ønske herom. 

Ændringer af tider i løbet af året efter henvendelse fra daginstitutionerne. 

Forespørgsel og undersøgelser om ledige tider i øvrigt. 

Udsende bekræftelse på de tildelte tider. 

Udskrive regninger til de lejere, der skal betale.  

 

5.2.5    Indkøb 

Indkøb af varer til administration og svømmehallen.
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5.3 Arbejdsopgaver Svømmehal  

 

5.3.1   Rengøringsvejledning  

I forbindelse med lukketid, vil det bedste være at rengøre samtlige vådrum, men økonomisk 

og praktisk er dette oftest ikke muligt.  

Derfor opdeles rengøringen i et svømmeanlæg oftest i morgen og aftenrengøring samt 

perioderengøring. 

Rengøringsvejledningen tjener til vejledning for personer, der ikke tidligere har været 

beskæftiget ved det pågældende arbejde, men også til vurdering af den praktiske 

rengøringsindsats. Den er udarbejdet således, at de der har rengøringen sammen, selv kan 

vælge metoden og fordele arbejdet mellem sig.  

Personerne er som gruppe indbyrdes ansvarlig for at rengøringsfunktionerne bliver udført, og 

at anlægget står rent og er klar til næste dag. 

 

5.3.2   Aftenrengøring ved lukkevagter 

Ved lukketid efter offentlig badning, alle ugens 7 dage udføres aftenrengøring i bygningen, 

for at få anlægget gjort klar til næste dag. 

Bliver rengøringen ikke udført ordentligt, eller helt udeladt, tørrer områderne om natten ind 

med fastbrændte bakteriefyldte aflejringer, med brunt slimet kalkfedt og bakterier fra 

gæsterne, og det bliver meget sværere at rengøre.  

Grundig rengøring i vådafdelingen er altså vigtig.  

Vær specielt omhyggelig på gulvene, under bruserne - ca. en meter op, således at før omtalte 

urenheder, der har stor smittefare, skylles helt væk.  

Svømmehal, toiletter, bruse- og omklædningsrum og solarier hører under aftenrengøringen.  

 

5.3.3   Aftenrengøringen 

Bassinarealer spules, opsamling af papir, blade og affald lagt i blomsterkummer. 

Alle øvrige våde gulve, håndvaske og toiletter i de våde gangsystemer vaskes. Der skal tages 

hensyn til de badende. Vask kun i områder, der er afspærret for gæster. 

Alle lodrette fliser under bruserne vaskes i op til ca. en meter  

Gulvriste tømmes for hår mv. 

Spejle i alle vådrum rengøres  

Sæbe i alle dispensere og toiletpapirsruller fyldes op 

Plastikposer i kurve på væg tømmes/skiftes  

Plastikposer i affaldsspande på gulvene i omklædningsrum, og sol tømmes/skiftes 

Der spules og svabes på gulve 
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Bøjler fordeles og hænges op  

Håndklæder lægges til vask og glemt tøj hænges til tørre, før opbevaring 

Besøgsstatistik udfyldes og lægges i billetsalget 

Skabe efterses. 

Lys slukkes, alle yderdøre og vinduer lukkes, og der låses. 

 

5.3.4   Rengøring i den offentlige badetid 

Omklædningsrummene svabes efter behov.  

Toiletter efterses og holdes rene og der fyldes op med toiletpapir etc.   

Motionsrum, kontrolleres for uvedkommende. 

Toiletter og forhal efterses løbende.  

Affaldsspande tømmes. 

 

5.3.5   Bundsugning 

Urenheder som plaster, hud og løse hår bundfælder sig. Det er af stor vigtighed, at disse 

urenheder fjernes, bassinbunden bliver derfor støvsuget efter særskilt plan for bundsugning. 

Bundsugningen bevirker også, at vandkvaliteten bliver bedre, og man kan nedsætte indholdet 

af klor.  

 

5.3.6   Svømmehal 

1 meter vipper og 3 meter vipper rengøres, og med undtagelse af gelænder og trin, smøres alt 

med syrefri olie.  

Trappe og startskamler smøres med syrefri vaseline.  

Stål omkring bassin rengøres 

Vinduer afvaskes, hvor der kommer sprøjt  

Vinduer over sprøjthøjde rengøres  

Vindueskarme og blomsterkummer rengøres 

Gulv rengøres med rengøringsmiddel  

Gulve ordnes med alge- og desinfektionsmiddel  

Overvågning rengøres 

Rutsjebane rengøres 

Indvendigt bassin kant rengøres 

Stole og liggestole rengøres 

Planternes blade aftørres 

Bælte- og pladeholdere rengøres og smøres med syrefri olier 

Armvinger vedligeholdes, nye pustes op. Der skal altid være en ca. 40 af alle 3 slags. 
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5.3.6.1   Bruserum og sauna og dampbad. 

Gulve og siddearealer rengøres og desinficeres efter behov 

Vægge rengøres efter behov 

Lyskassernes plader rengøres  

Toiletter, pissoirer, håndvaske og døre rengøres og vokses  

Saunabænke rengøres og desinficeres  

Håndvaske rengøres 

 

5.3.6.2   Omklædningsrum 

Gulve, vægge og bænke rengøres hver iflg. plan 

Omklædningsrum og bænke rengøres 

Handicaprum rengøres 

Døre rengøres 

Hårtørrer rengøres 

Ventilationsriste rengøres 

Skabe rengøres 

Manglende numre til skabe laves 

 

5.3.7   Periodisk rengøring  

Fuldstændig rengøring under den daglige aftenrengøring er ikke muligt på samtlige 

overflader. Der er derfor udarbejdet en periodisk rengøringsbeskrivelse, der angiver de 

rengøringspunkter, der skal ordnes efter et nærmere angivet tidsinterval. Kun derved sikres, 

at man også rengør områder i rum som ikke nås, eller kun overfladisk nås, ved 

aftenrengøringen.  

 

5.3.8 Hverdag og Weekenden 

 Klor og syre påfyldes 

 Flovglas kontrol/tømmes 

 Bundsugning af bassiner (husk rengøring af filter) 

 Foyer (oprydning, tømme skraldespande og støvsugning.) 

 Toiletter ved balkon 

 Tøm jævnligt skraldespande i frokoststue og information 

 Kold sauna spules ren og desinficeres (penitol) 
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5.4 Arbejdsopgaver drift 

 

5.4.1   Kontrol af bassinvandskvaliteten 

Hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 12.00 er den medarbejder, der sørger for at vandkvaliteten 

er badevandskvalitet inden for de grænseværdier, der står i Vejledning fra Miljøstyrelsen om 

kontrol af svømmebadsanlæg – år 2017. 

Uden for dette tidsrum er det den ansvarlige leder, der sørger for, at ingen badegæster bruger 

bassiner, uden at livredderen har sikret sig, at vandkvaliteten er i orden. Derfor skal 

livredderen ved bassinet hver morgen på alle åbningsdage tage en vandprøve af bassinvandet 

i øvebassinet, morskabsbassinet, og 25 meterbassinet og koldvandskaret. 

Hvis klor eller pH-værdier er uden for den vejledende værdi, skal den tekniske medarbejder 

eller halinspektøren kontaktes, for at vandkvaliteten kan bringes inden for den vejledende 

værdi. 

 

5.4.2   Tjekliste 

Driftsjournal udfyldes samtidig med at tekniske anlæg efterses - Daglig. 

Bygningen og teknikken efterses - fejl og mangler udbedres - Daglig. 

Lyskilder efterses og defekte pærer udskiftes - Daglig. 

Depotrum fyldes op med forskellige artikler - Daglig. 

Affald bringes i containere - Daglig. 

Gulv vaskes i kælderen - Månedlig. 

Stål i teknikrum vaskes og smøres ind syrefri olie - 2 gange årlig. 

Udendørs på hele grunden fjernes papir, pap og andet affald - Daglig. 

Ukrudt brændes eller luges væk - Løbende på terrassen. 

Affaldsrum holdes pæn og ryddelig, fejes og vaskes - Efter behov. 
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5.5 Ordliste for rengøringsmidler 

 

Rengøringsmidler er sammensat af en række bestanddele, hver med sin vigtige funktion. 

Denne ordliste er en kort forklaring af de mest almindelige ord. 

 

 ACETONE organisk opløsningsmiddel 

 

 AEROSOLDÅSE spraydåse, hvor midler opbevares under tryk, og derfor kan presses ud 

som skum eller fint støv. 

 

 AFSPÆNDINGSMIDDEL middel, der nedsætter vandets overfladespænding, f.eks. 

overfladeaktive tensider. Afspændingsmidler tilsættes sidste hold skyllevand i 

opvaskemaskinen for at undgå kalkpletter. Bruges i universalrengøringsmidler til befugtning 

og ved tæpperengøring som antistatisk behandling. 

 

 AKTIVE STOFFER anvendes i desinfektionsmidler. Hæmmer og dræber 

mikroorganismer. Eksempler aldehyder, chloramin, hypoklorit, kvarternære 

ammoniumforbindelser, metalforbindelser, fenol. 

 

 ALKALI væske med en pH-værdi mellem 7 og 14. Eks.: kaustisk soda, 

grundrengøringsmidler, salmiak. 

 

 ALKOHOL sprit, ethanol. 

 

 AMMONIAKVAND salmiakspiritus - luftarten ammoniak opløst i vand. 

 

 ANIMALSK SÆBE fedtsyresæbe - fremstillet af dyriske fedtstoffer, f.eks. krystalsæbe. 

 

 ANIONAKTIV TENSID syndet og sæbe med negativ ladning, mister sin virkning ved 

blanding med kationaktive (positiv) tensid. Højt skummende. 

 

 BAKTERICID et baktericid er en kemikalietype, der kan dræbe bakterier. Ingen 

baktericider kan dræbe alle bakterietyper og er heller ikke lige virksomme over for de 

bakterier, de kan påvirke. 
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 BEFUGTNINGSEVNE evne til at nedsætte overfladespændingen. 

 

 BENZIN organisk opløsningsmiddel. 

 

 BLEGEMIDDEL bleger pletter og farver. Eks.: Klor, citronsyre, perborat. 

 

 BLØDGØRER er en kemikalietype af olieagtig konsistens, der tilsættes polymere for at 

gøre disse bløde og elastiske. Ren polymer kan sprække og gå af i flager, fordi den er hård og 

uelastisk. Tilsættes blødgører, bliver polymer væsentlig mere modstandsdygtig. 

 

 CELLULOSEFORT organisk opløsningsmiddel. 

 

 CHLOROTHENE organisk opløsningsmiddel, der kan erstatte stenkulsnafta og 

tetraklorkulstof. 

 

 CITRONSYRE middelstærk organisk syre. Ugiftig, let blegende. Bruges bl.a. som 

afspændingsmiddel. 

 

 DEMINERALISERET VAND, vand hvor mineralerne er fjernet, er ikke altid destilleret. 

 

 DESINFEKTION mikroorganismer dræbes og/eller hæmmes. 

 

 DEODORISERER "dækker dårlig luft". 

 

 DETERGENTER rengøringsmidler. 

 

 DISPERGATOR en dispergator har den egenskab, at den kan få ganske små faste 

partikler til at holde sig svævende i væske. Som dispergator anvendes ofte kompleksfosfater, 

eta eller syndeter. Navnet stammer fra det latinske ord "dispergere", der betyder at sprede. 

Dispergator sættes til flydende midler, så bundfald eller opstigning til overfladen af små faste 

partikler undgås. Man kan f.eks. forhindre kalk fra hårdt vand i at sætte sig, og man undgår et 

kedeligt gråt kalkslør. 
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 DOSERINGSPUMPE pumpe til dosering af flydende rengøringsmidler. 

 

 EDTA kalkbinder. 

 

 EMULGATOR er et overfladeaktivt stof, som nedsætter grænsefladespændingen, så en 

blanding bliver mulig. Visse væsker og stoffer lader sig normalt ikke blande. Ved tilsætning 

af emulgator fås en emulsion. Ser man en emulsion under mikroskop, ses at den ene væske er 

blevet findelt i små dråber, der svæver rundt.  

 

 ENZYM er et proteinstof, der bruges som hjælpestof til at opløse snavs. De fleste 

enzymer ødelægges ved temperaturer over 60o C. Der findes enzymer, som er 

proteinnedbrydende. De er ofte afhængige af bestemt temperatur, pH og virketid. Anvendes i 

væske og rengøringsmidler. 

 

 FEDTSYRE udvindes af fedt og olie fra dyr og planter. Fedtstof består af forskellige 

fedtsyrer og disse anvendes i produktionen af fedtsyresæbe f.eks. sæbespåner og 

krystalsæber, de kaldes også rene sæber og natursæber. 

 

 FENOL desinfektionsmiddel. 

 

 FORMALDEHYD desinfektionsmiddel. 

 

 FORMALIN desinfektionsmiddel. 

 

 FOSFATER - KALKBINDERE rengøringsmidlerne er tilsat kalkbindere under en eller 

anden form. Fosfat er et eksempel på en kalkbinder, på deklarationerne ses navne som 

pyrofosfat, kompleksfosfat, polymere fosfater, trinatriumfosfat. Der er gode grunde til, at 

man tilsætter fosfater:  

1.De danner forbindelser, der ikke udfældes med kalk, magnesium og tunge metaller. Det vil 

sige vandets hårdhed fjernes ved tilsætning af fosfater, og man undgår, at kalken sætter sig på 

rengøringsobjekterne.  

2.Fosfaterne regulerer pH-værdien i rengøringsmidler. 

3.Fosfaterne virker som dispergator eller emulgator i visse sammenhænge. Disse egenskaber 

gør fosfat til en vigtig bestanddel af både de syntetisk fremstillede og ægte sæber. I disse år 

forsøger man at finde erstatninger for fosfater, idet fosfater medvirker til miljøforureninger i 

søer og vandløb. Eta og Nota er et eksempel på et andet kalkbindende stof. 
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 FOSFORSYRE middelstærk uorganisk syre. Findes ofte i toiletmidler og 

kalkfjerningsmidler. 

 

 FUNGICID svampedræbende middel. 

 

 HUDBESKYTTELSES-MIDDEL mange af de kemikalier, der anvendes til fremstilling 

af rengøringsmidler, kan være skadelige for hænderne. Der kan forekomme udtørring ved, at 

alt naturligt hudfedt opløses. Der kan ved overfølsomhed forekomme eksem. Stoffer som 

silikone, lanolin, glycerin m.fl. kan afhjælpe nogle af disse gener og bruges som 

hudbeskyttelsesmidler. Disse stoffer indgår i kemiske handsker og som bestanddele i nogle 

rengøringsmidler. 

 

 HARPIKS naturlig eller syntetisk voks. 

 

 HYDROTROPER hjælpestoffer, som muliggør fremstilling af koncentrerede, klare, 

flydende rengøringsmidler. Har normalt ingen rengørende virkning. 

 

 INHIBITOR en inhibitor er oftest kat- og nonjoniske tendenser, der bruges som et 

beskyttelsesmiddel mod syreangreb på metaller. Kaldes også korrosionshæmmer(korrosions 

= kemisk angreb). Betegnelsen stammer fra det latinske ord "inhibere", der betyder forbyde. 

Syrer og stærke alkalier ødelægger metal, inhibitoren kan forhindre eller reducere angrebet. 

Men en inhibitor beskytter kun metal, ikke emalje. Et badekar kan derfor blive hårdt 

medtaget, hvis det forkerte rengøringsmiddel anvendes. Findes i toiletrensemidler og 

kalkfjerner. 

 

 ISOPROPYLALKOHOL afgiftsfri sprit, der anvendes som opløsningsmiddel. 

 

 KALISÆBE fedtsyresæbe, fremstillet af fedtsyre og kalilud. F.eks. brun sæbe, flydende 

sæbe, flydende håndsæbe. 

 

 KALKBINDER fosfat, Eta, Nta. 

 

 KALKSÆBE forbindelse mellem fedtsyresæbe og vandets kalk. Kan opløses med 

kompleksfosfater eller syre. 
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 KARBONATER salte af kulsyre. Eks. soda, potaske stærkt alkalisk. 

 

 KATIONAKTIVE TENSIDER overfladeaktivt stof. Syndet med positiv ladning. 

Kvaternær ammoniumforbindelse. Mister sin virkning ved blanding med anionaktiv tensid. 

 

 KLOR meget giftig, gulgrøn luftart. Stærkt bakteriedræbende og blegende. Må aldrig 

blandes sammen med salmiaksyre eller sure midler. Sælges blandet i vand i forskellig styrke. 

 

 KLORIDER salte af saltsyre. Almindeligt køkkensalt er et klorid - natriumklorid. Bruges 

bl.a. til blødgøring af vand i opvaskemaskiner. 

 

 KOMPLEXFOSFATER fosforsyresalte, som binder kalken i det hårde vand.             

Har rengørende virkning og giver passende alkalitet - justerende virkning. 

 

 KVARTERNÆRE fjerner statisk elektricitet. 

 

 AMMONIUMFORBINDELSER desinfektionsmiddel. Kation. 

 

 KÆRNESÆBE fast fedtsyresæbe - ca. 80 % fedtsyre. 

 

 KVARTS kisel/kiselsyre, sandkorn i slibemidler. 

 

 LANOLIN hudbeskyttelsesmidler. 

 

 LEVNEDSMIDDELFARVE farvestoffer, det er tilladt at tilsætte levnedsmidler 

(ugiftige) og rengøringsmidler, der anvendes i levnedsmiddelindustrien. 

 

 NATRONSÆBE fedtsyresæbe fremstillet af fedtsyre og natronlud. F.eks. håndsæbe og 

sæbespåner. 

 

 NATRONAKTIVE TENSIDER overfladeaktivt stof, som kan blandes med både 

anionaktive og kationaktive syndeter. Indgår i de fleste rengøringsmidler - svagt skummende. 

 

 NTA kalkbinder. 
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 OPLØSNINGSMIDLER kendes også under navnet organiske opløsningsmidler. Af 

opløsningsmidler kan nævnes benzin, terpentin sprit, cellulosefortynder og acetone. Der kan 

ikke måles pH-værdi i opløsningsmidler, da der ikke er tale om vandige opløsninger. 

Opløsningsmidlerne er såkaldte flygtige væsker, dvs. de fordamper ved almindelig 

rumtemperatur. Deres dampe er farlige at indånde. Ved arbejde med disse midler skal derfor 

udvises stor forsigtighed. Sørg for god ventilation og pas på brandfaren. Opløsningsmidler 

bør derfor opbevares i specielle giftflasker og helst i aflåste skabe. Der skal kun opbevares 

begrænsede mængder af disse midler, og de skal altid omgås med stor forsigtighed. 

Opløsningsmidler kan forekomme i visse rengørings- og grundrengøringsmidler. 

 

 PERBORAT anvendes som blegemiddel i selvvirkende vaskemidler og rengøringsmidler. 

 

 POLYMER er en fællesbetegnelse for en lang række stoffer, der forekommer naturligt 

(gummi) og kan fremstilles syntetisk (plastik og kunstharpiks). Opbygningen af denne 

kemikalietype er kompliceret - dannet af lange atomkæder. En polymerisation er en proces, 

hvor mange små, men ens molekyler, sluttes sammen til et stort. Typen anvendes i de fleste 

gulvpolisher (f.eks. akrylpolymer, styrenpolymer), og de lag, der efterlades på gulvet, når 

polishen er tør, består hovedsaglig af polymer. Betegnelsen - metalliseret polish - angiver, at 

disse lange atomkæder er koblet sammen med et metal. Disse polymer vil være meget hårde.  

 

 SALMIAKSPIRITUS ammoniakvand. 

 

 SILIKATER er stærkt alkaliske salte af kiselsyre. De tilsættes bl.a. maskinopvaskemidler 

og vaskemidler for at beskytte aluminium og galvaniserede overflader i maskinen og forbedre 

vaskevirkningen. Pas på med underdosering af maskinopvaskemidler. Det kan medføre for 

meget silikat i vaskevandet, og derved kan der udfældes kiselsyre på glas og porcelæn. 

Kiselsyre kan ikke fjernes.  

 

 SLIBEMIDDEL slibemiddel findes i skurepulver, skurecreme, pudsecreme og 

håndskurenylon. Slibemidlets hårdhed afhænger af det mineral, det er lavet af og dermed 

mineralets hårdhed, kornstørrelse og kantethed. Mohs hårdhedsskala fortæller noget om 

mineralernes hårdhed. Det er 10 trin - hvert trin repræsenteret af et mineral. Hvert mineral 

kan ridse et lavere placeret på skalaen, men ikke et højere. 

 

Mohs skala nr. Slibemidlers hårdhed målt efter Mohs skala 
Talkum 1  

Gips 2  



Side   59 

Kalkspat 3  
Flusspat 4  
Apatit 5 Hvid og lyseblå skurenylon  

Feldspat 6 Pimpsten, blød skurepulver og gul skurenylon. 
Kvarts 7 Hårdt skurepulver, ren kvarts og ståluld.   
Topas 8 Grøn skurenylon, rens let og skurepulver. 

Korund 9 Karborundum, sort, grå og råd skurenylon 
Diamant 10 Karborundum 

 

 STABILISATOR er kemikalietyper, der tilsættes for at forbedre midlers lagerholdbarhed 

- gøre dem lys- , temperatur- og fugtbestandige. Under fabrikation af rengørings- og 

plejemidler blandes forskellige væsker og kemikalier for at bestemte virkninger kan opnås. 

Imidlertid er sådanne blandinger ikke altid holdbare og vil efter et stykke tid skille ad eller 

klumpe. Ved tilsætning af stabilisator gøres blandingen stabil. Som stabilisator kan der 

anvendes syndeter. 

 

 SULFATER almindeligt, billigt fyldstof med en vis rengøringseffekt. 

 

 SYNDETER syntetisk detergent (sæbe). Fremstillet ved svovlsyrebehandling af 

forskellige alkoholer. Syndeter befugter, er fedtopløsende, pH-neutral.  

 

 SYRE væsker med en pH-værdi mellem 0 - 7 f.eks. fosforsyre, saltsyre, svovlsyre, 

citronsyre, myresyre, mælkesyre. Virker i rengøringsmidler, kalk - og rustfjernende midler. 

 

 TENSIDER overfladeaktive stoffer. Fællesbetegnelse for sæbe og syndet. 

 TERPENTIN opløsningsmiddel. 

 UREA kaldes også carbamid. Et kemisk urinstof, der anvendes for at stabilisere pH. 

 VEGETABILSK SÆBE fedtsyresæbe fremstillet af plantestoffer, ofte sojaolie, 

kokospalmeolie. 

 VOKS findes i bonevoks og i nogle vaskeplejemidler. Stammer fra dyr, planter og kan 

fremstilles syntetisk. 
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Afsnit 6 

Sikkerhedsforhold 
 

 

6.1 Gæsternes sikkerhed  

6.2 Ansvarsforhold 

6.3 Regler for gæster 
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6.1 Gæsternes sikkerhed 

 

Der iværksættes en optimal indsats for at redde en nødstedt gæst. Kemikalieulykker, 

håndtering af ulykker, evakueringsplaner, brug af genoplivningsudstyr, sygdomstilfælde og 

alarmering er beskrevet i det følgende. Sæt dig ind i stoffet og tal med dine kolleger, hvis der 

er noget, du er i tvivl om.  

 

6.1.1   Sikkerhed for de badende og badning på eget ansvar. 

Børn under 8 år har  ikke adgang uden følgeskab af en voksen. 

Al benyttelse af Svømmehallen og dens lokaler sker på eget ansvar. 

For at det bliver så sikkert som muligt, at bade i Frederikshavn Svømmehal, er der visse 

regler, de badende skal overholde.  

Det er Svømmehallens livreddere der påser, at disse regler overholdes. Derfor har 

Frederikshavn Kommune ansat livreddere som foretager opsyn ved bassinerne. Opsynet 

består af en livredder, ved mange gæster to livreddere - altså ikke livreddere ved alle 

svømmehallens bassiner. 

Antallet af livreddere er fastsat under hensyntagen til vandareal og vanddybder, antal 

badegæster under normale forhold, anlæggets overskuelighed og omfanget af vandaktiviteter. 

 

Der er 3 størrelser armluffer at vælge imellem. Børn, der hopper i vandet med armluffer på, 

kan miste dem, hvis armene, under spring fra bassinsiden, holdes oppe over hovedet. 

 

6.1.2   Sigtbarhed i bassinerne 

Man kan ikke overalt se bunden i noget bassin, der er i brug af gæster.  

Det skyldes som oftest reflekser i vandoverfladen på grund af solindfald og bølger fra de 

badende.  

I svømmehallens 25 meter bassin forstærkes dette problem, idet meget sollysindfald gennem 

det store ovenlys i taget hæmmer sigtbarheden gennem vandoverfladen.  

Når der sker en drukneulykke, er det derfor nogle gange en af de badende, der ser den 

forulykkede ligge på bunden af bassinet. 
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6.1.3  Overvågningsudstyr. 

I 25 meter bassinet er der opsat fire undervandskameraer til overvågning af badegæsterne + 5 

kameraer til de øvrige bassiner. Overvågningen i 25 m bassinet sker med 

undervandskameraer, som kan være en hjælp til at overskue bundforholdene. Billederne fra 

kameraerne optages og gemmes i 14 dage.  

 

6.1.4 Alarmeringsplan ved drukneulykke 

 

Livredder 1: 

Trykker på en af de 3 alarmknapper i hallen, samt gør anskrig. 

Den forulykkede hentes hurtigst op af bassinet og der gives den nødvendige førstehjælp. 

 

Livredder 2:  

Orienterer sig om ulykken og sørger for, at ilt-udstyr, hjertestarter og tæppe kommer ud til 

den forulykkede samt ringer 1-1-2 - kan foretages fra alle telefoner – og hjælper livredder 1 

Øvrigt personale evt. gæst der involveres i redningsopgaven, sørger for, at dobbeltdøren bag 

livredderstol er låst op. Hjælper til med at identificere den forulykkede. Hjælper med til at 

holde nysgerrige på afstand. Får navn og adresse på vidner. 

 

Ingen må udtale sig til pressen. Der skal altid henvises til Inspektøren eller dennes 

stedfortræder. 

 

Mindre uheld 

Den tilskadekomnes læge kontaktes hvis muligt. Ellers ringer man til lægevagten på  

tlf. 70 150 300 og rekvirere om nødvendigt Falk transport på tlf. 70 10 20 30. Husk at opgive 

abonnements nr. 180 92 008. Pårørende kontaktes hvis muligt. Udfyld altid en skadesrapport, 

da disse oplysninger senere kan vise sig nødvendige. 
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6.1.5 Ved Brand / klorudslip 

Anvend altid kaldeanlægget i overvågningen. 

Brand. Bed alle om at forlade svømmehallen af nærmeste udgang. Gør lærere / ledere 

opmærksom på, at de skal sørge for, at alle elever kommer med ud. 

Klorudslip. Evakuer alle helt ud af svømmehallen imod vindretningen. Gør alle 

opmærksomme på at ingen må gå fra stedet, uden at de er blevet undersøgt af kvalificeret 

hjælp.  

Ring 1-1-2  

Telefonliste  

Politi 1-1-4          

Frederikshavn Sygehus 99 20 21 22 

Lægevagten 70 150 300  

   

6.1.6   Genoplivningsudstyr 

Svømmehallen har en plomberet genoplivningskuffert indeholdende iltflaske påmonteret 

maske. Desuden er der et sug som anvendes ved f. eks opkastning under genoplivningen. 

Herudover har svømmehallen en øvekuffert som bruges i prøvesituationer og til træning. 

Indholdet i de to kufferter er identiske. I den plomberede kuffert er der ligeledes almindelig 

førstehjælpsudstyr så som antichoktæppe plaster ispose etc.  

Svømmehallen har også en hjertestarter som svømmehallens faste ansatte har modtaget 

undervisning i at bruge i henhold til de på tiden givne retningslinjer. Det er en af disse 

medarbejdere der skal betjene hjertestarteren.  

Der forefindes ligeledes et ”Spineboard” som er en båre der kan bruges i vand. 

Genoplivningsudstyret er placeret i livredderrummet,  

Der er træningsudstyr til træning af hjertemassage, dykning efter dukke og kunstigt åndedræt. 

 

 

6.1.7  Brug af genoplivningsudstyr 

I princippet virker alle typer af ventileringsapparater til genoplivning ens og anvendes stort 

set på samme måde.  

Med hensyn til brugen af hjertestarteren henvises der til en vis etik på området, hvilket 

betyder at alle fastansatte har været på kursus i brugen i denne og til en hver tid kan anvende 

den. Kurset i brug af hjertestarteren fornyes ligesom førstehjælpen hvert år. 

Kufferten i Frederikshavn Svømmehal indeholder som standard 1 maskestørrelse som også 

bruges til spædbørn. 
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 Efter en grundig indlæring og træning i brugen af ventileringsapparaturet, kan alle benytte 

apparatet til kunstig åndedræt af bevidstløse personer. 

Apparatet kan også benyttes til at stimulere åndedrættet hos personer med utilstrækkelig 

vejrtrækning. 

Anvendes ventilationsapparaturet uden tilslutning af ilt, vil ventilationen ske med 

atmosfærisk luft, der normalt indeholder 21 % ilt. 

Til sammenligning vil indblæsningsluft, givet som indblæsning fra en person, kun indeholde 

16 % ilt. 

Ved anvendelse af apparatur med ilt tilslutning har man således mulighed for at dosere fra 

21 % til 50 % ilt. 

Ventilationsapparatet må kun anvendes af personer med tilstrækkelig træning i brugen. 

 

Følgende fremgangsmåde kan følges 

 placer dig bag den forulykkedes hoved 

 læg masken over mund og næse, og tryk den tæt mod den forulykkedes ansigt 

 sæt dig på knæ, og hold den forulykkedes hoved bag overbøjet ved at trække underlæben 

opad og bagud med den venstre hånd mens man holder på masken, man blæser nu selv i 

iltstudsen indtil brystkassen hæver sig – man løfter nu sit eget hoved mens den forulykkedes 

passive udånding finder sted. 

Den forulykkedes brystkasse skal hæve sig ved hver indblæsning - og sænke sig ved hver 

passiv udånding. 

Gennem maskens glasklare midterparti holdes øje med opkast o. lign., samt den kortvarige 

dugning af masken, som forårsages af den passive udånding. 

Ventilernes funktioner kan kontrolleres gennem det glasklare ventilhus. 

Hvis ventilationsapparatet ikke umiddelbart virker, eller hvis livredderen ikke har fået hentet 

ventilationsapparatet, spildes ikke tid på at få apparatet til at virke, eller hente andet, men 

genoplivning påbegyndes straks ved anvendelse af mund til mund eller mund til næse 

metoden.  

 

 

6.1.8 Klorgas ulykker 

Blanding af klorholdige og syreholdige produkter vil danne giftige klordampe. Klorgas er 

meget farligt, og man kan dø af det. Der kan ved brand, eksplosion eller jordskælv ske 

sammenblanding af klor og saltsyre. I den slags tilfælde skal man være opmærksom på en 

eventuel Klorgas ulykke. 
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6.1.9 Evakueringsplan ved klorgasulykke, brand og lignende 

Under brand, kraftig røgudvikling, ved klorgas uheld (kvælende lugt), eller hvis der af andre 

grunde skulle være brug for at evakuere svømmehallen, sørger livredderne for at 

 ventilationsanlægget slukkes  

 badegæster på en rolig måde meddeles, at anlægget skal forlades gennem de afmærkede 

nødudgange. Alle livreddere hjælper med at få folk til nødudgangene og sørger for at 

evakuering sker under så betryggende forhold som muligt 

 modtage politi/brandvæsen og over for disse, oplyse om der fortsat er personer inde i 

bygningen. 

 

6.1.10   Sygdomstilfælde - ildebefindende i vandet   

Hvis et epileptisk anfald finder sted, og det sker i vand, går den ramte uden varsel til bunds. 

Har et barn epilepsi, er det vigtigt, at skole, klub eller personer, selv informerer livredderen 

om risikoen for et epileptisk anfald. 

Blodprop og hjertestop kan også forekomme i svømmehaller, og risiko for at dø af det er stor 

i en svømmehal, hvis det ikke opdages. Risikoen er specielt stor under morgensvømning, 

hvor der er mange pensionister. 

Skulle der efterfølgende være et eller andet, som har gjort, at der er skønnet forkert omkring 

vagtlæge, ambulance eller taxa, og vi bliver præsenteret for en regning, så betaler 

Svømmehallen.  

Ved store ulykker skal der ske underretning om hændelsesforløbet til nærmeste familie. 

Ved dødsulykker er det politiet, der kontakter de nærmeste.  

 

6.1.11   Afrapportering ved uheld, tyveri og klage  

Ved et hvert uheld, tyveri eller skade, der sker i forbindelse med benyttelse af badeanlægget, 

skal livredder eller involveret personale udfylde en rapport, der snarest afleveres til anlæggets 

ansvarlige leder. 

På baggrund af rapporten udarbejdes der periodisk en statistisk oversigt, der danner baggrund 

for en risikoanalyse af badeanlægget. 

Alle glemte værdigenstande opbevares for glemte sager. Ikke afhentede værdigenstande 

afleveres periodisk til Frederikshavn Politi.. 
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6.2 Ansvarsforhold 

 

6.2.1   Ansvarsforhold 

En ulykke i en svømmehal er altid tragisk og desværre næsten umulig at undgå. Ansvaret er  

altid hos den arrangerende og/eller den ansættende myndighed. 

Livredderen kan ikke hindre, at der sker ulykker, men hvis det sker, er det livredderens 

opgave at yde en fornøden, kvalificeret indsats i form af førstehjælp.  

Ved skolesvømning, er det skolenævnet (ledende skoleinspektør/skoledirektør), der har det 

juridiske ansvar. 

Ved klubsvømning er det bestyrelsen for svømmeklubben, der har det juridiske ansvar. 

 

Ved offentlig badning i kommunale anlæg er det kommunen (ved dens leder på stedet), der 

har det juridiske ansvar. Ansvaret varetages af livredderne, der ikke må svigte deres 

bassintilsynspligt.  

 

6.2.2   Tilsidesættelse af tilsynspligten og ansvarsplacering 

Hvis der sker en ulykke, er der 3 muligheder for ansvarsplacering 

 

 Hvis tilsynet har været i orden, kan livredder, svømmelærer eller institution ikke drages til 

ansvar. Ulykken betegnes da som et hændeligt uheld. Det kan være den skadelidtes egen 

skyld, og ulykken kan være forårsaget af f.eks. blodprop, hjertestop, epilepsi osv.  

 

 Hvis der har været tilsyn, men det har været udført af ukvalificerede personale. f.eks. af 

en afløser, der uden svømmelærereksamen eller skolernes svømmelærerkursus, er sat til at 

varetage timen, så er skolens ledelse erstatningspligtig. Det samme forhold gælder for en 

livredder. 

 

 Hvis tilsynet har været i orden, men har svigtet i afgørende minutter, f.eks. ved at tilsynet 

har været på toilet, er gået i vandet eller har været borte i anden anledning, så er skolen eller 

institutionen i første omgang ansvarlig og erstatningspligtig, men kan senere rejse krav 

(regres) mod vedkommende, der forsømte tilsynspligten - læreren eller livredderen. 
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6.2.3   Ansvarsforhold for skoler, foreninger og daginstitutioner 

 

Skolerne har deres "Cirkulære om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med 

svømmeundervisning i folkeskolen". 

 

Daginstitutioner og klubber har ikke umiddelbart nedskrevne regler fra centralt hold, men det 

ansvar de har, når de går med børnene på gaden, - gælder også i svømmehallen. 

 

Svømmehallen har udarbejdet en opsynsvejledning som fortæller de voksne ansvarlige om 

svømmehallens særlige risikoområder og hvor man skal være placeret i hallen for at udføre 

det optimale opsyn. Denne vejledning udleveres til alle skoler og foreninger som benytter 

hallen, ligesom der er opsat i svømmehallen ved døren ud til dameomklædningen. 
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6.3 Regler for gæster 

 

6.3.1   Regler i omklædningsafdelingen  

Til handicappede er der separat omklædning, hvis det ønskes. 

 

6.3.2   Regler i garderobeafdelingen 

I den offentlige badetid skal alle badegæster opbevare deres tøj i garderoben. 

 

Medlemmer af klubber, foreninger, der benytter hallen, har først adgang til bruserum 15 

minutter før træningstiden begynder, og skal have forladt bruserummene 15 minutter efter 

træningstiden er afsluttet. 

 

6.3.3   Regler i bruserum 

Afvaskning foregår uden badetøj.  

Badetøj skal hænges på knagerne og ikke på gulvet i bruserummene.  

Alle, der ønsker at benytte Svømmehallen i den offentlige badetid, skal vaske sig og skylle 

sæben af uden badetøj. Det er vigtigt, at man vasker sig på udsatte steder, - under armene, 

skridtet og på fødderne, det er lige så vigtigt at sæben skylles af i bruserummene. Fra de 

udsatte steder er der stor risiko for tilførsel af urenheder til bassinerne. Tilførsel af urenheder 

til bassinvandet kræver mere klor. Klor er sundhedsskadeligt. 

Handicappede med defekter eller proteser må dog gerne brusebade med badetøj. 

 

6.3.4   Regler i saunaer. 

Der skal bruges håndklæde som siddestykke - derved formindskes faren for 

bakterieoverførsel. Man skal vaskes før brug af saunaer og svømmebassiner. 

 

6.3.5   Svømmebassinerne 

Bassinregler giver livredderen holdepunkter og er med til at indføre en vis ensartethed.  

Det skal dog ikke gå ud over den enkelte livredders muligheder for at være fleksibel.  

Derfor er der mulighed for at bryde reglerne, men når teksten "kan ikke fraviges" er skrevet 

efter reglen, skal reglen overholdes. Omkring de resterende regler må livredderen som 

skrevet vurdere situationen i hvert enkelt tilfælde.  
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6.3.6   Bassinregler 

Livredderen skal påse, at badegæsterne ikke : 

Bruger legetøj på rutsjebanen.  

Er mere end en person på rutsjebanen ad gangen "kan ikke fraviges". 

Rutsjer på rutsjebanerne med hovedet først "kan ikke fraviges". 

Opholder sig under vipperne medmindre vipperne er lukket "kan ikke fraviges". 

Står flere på vippen ad gangen "kan ikke fraviges". 

Står eller sidder på gelænderet til vipperne "kan ikke fraviges". 

Hænger under vipperne "kan ikke fraviges". 

Springer til siden fra vipperne "kan ikke fraviges". 

Springer trampolinspring (flere hop) på vipperne "kan ikke fraviges". 

Lader armluffer, bælter, plader og andet legetøj flyde i hallen. Det skal lægges på plads straks 

efter brug. 

Når de bærer armluffer eller bælter, opholder sig på vanddybder over 1,40 meter uden de 

fysisk er i følge med voksne "kan ikke fraviges". 

Springer på hovedet, hvor der er skiltet med piktogrammer om, at udspring er forbudt "kan 

ikke fraviges". 

Hvis de har sko på, færdes uden "blå sutter" eller badesko i vådområderne. 

Løber, skubber eller dykker andre. "kan ikke fraviges". 

Benytter svømmehallen, hvis man ikke kan tage vare på sig selv. F.eks. ved 

børn, som ikke kan svømme. "kan ikke fraviges". 

Bruge bælter og armvinger i 25 meter bassinet, med mindre vedkommende er ifølge med en 

voksen, der har ansvaret for barnet "kan ikke fraviges". 

 

6.3.7   Bortvisning 

De af badepersonalet givne anvisninger skal efterkommes, og tilsidesættelse af regler eller 

anvisninger kan medføre bortvisning. 
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Afsnit 7 

              Generelle forhold 

 

7.1  Vejledning, bekendtgørelser og tilsyn 
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7.1 Vejledning, bekendtgørelser og tilsyn 

 

7.1.1 Vejledningen fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsens vejledning af år 2016 - dækker bl.a. områderne kvalitetskrav, anlægs- og 

driftskrav, kontrol, dispensationer. 

 

Er der interesse for at vide mere om området henvises til vejledningen fra Miljøstyrelsen, da 

det fører for vidt at beskrive vejledningen i dette skrift. 

Vejledningen forefindes på inspektørens kontor og har følgende afsnit: 

1. indledning 

2. afgrænsning af bekendtgørelsens område 

3. kvalitetskrav, målehyppighed og prøveudtagning samt analysemetoder 

4. andre undersøgelser 

5. almindeligt brugte kemikalier 

6. bedømmelse 

7. godkendelse 

8. driftskrav 

9. renholdelse 

10. baderegler 

11. tilsyn 

12. forslag til indgreb 

13. klagevejledning 

14. dispensationer 

15. overgangsbestemmelser 

16. henvisninger 

17. bekendtgørelser 

 

 Bilag A prøveudtagningsteknik. Bilag B bakteriologiske undersøgelser. Bilag C 

desinfektion af bassinvand. Bilag D skematisk opgørelse. Bilag E skema til egenkontrol. 

Bilag F journalblad. Registreringsblad. 
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7.1.2   Tilsyn 

Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen fører tilsyn med alle svømmehaller, hvor der er offentlig 

adgang. Det gælder lokalerne, bassiner, inventar, maskiner, personaledragt, levnedsmidler og 

tilsætningsstoffer. Tilsynet sker ved uanmeldt besøg mindst en gang om måneden.  

 

 Tilsynet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets 

bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet jf. lovbekendtgørelse nr. 

918 af 27/06/2016. At der foretages en ledelse, der tager udgangspunkt i Miljømæssig rigtig 

ledelse af svømmebadet. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen måler bl.a. vandets indhold af 

klor- og pH-værdier samt temperaturen i vandet. 

 

Derudover undersøges vandets indhold af Permanganattal, Trihalometaner (THM), Kimtal 

ved 37 gr. C., Termotolerante coliforme bakterier og pseudomonasbakterier. Miljø- og  

Levnedsmiddelkontrollen kontrollerer også, om der er hygiejniske og sikkerhedsmæssigt 

tilfredsstillende forhold omkring bassinerne, i omklædnings- og bruserum, i saunaer og på 

toiletter m.m. 

 

I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan de på stedet udstede påbud og forbud. 

 

7.1.3 Politivedtægten 

Politimesteren kan til enhver tid i henhold til Politivedtægtens § 17 sætte normer for, hvad 

der skal være af bassinopsyn i politikredsens svømmehaller. 

 

Politivedtægtens § 17 siger bl.a., at Politiet kan træffe beslutninger vedrørende offentlige 

badeanstalter om redningsmateriel, og om hvilke foranstaltninger - herunder tilsyn - der i 

øvrigt skal iværksættes af hensyn til de badendes liv og helbred. 

 

Denne ret benytter kun meget få politimestre sig af.  
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Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på

kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune
(godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2013)

Generel vejledning:

Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og 

Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en 

nærmere fastsat periode.

Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og 

resultatkrav til virksomheden.

Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen. 

Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres 

lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et 

krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk.

Planens opbygning:

Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er 

samt hvor planen kan rekvireres. 

Afsnit 2.: I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både 

stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de 

forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde.

Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes 

virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år.

Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske 

prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget.

Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete 

udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og 

gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller 

fuldførelsen heraf.
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Indhold

1. Forord
Virksomhedsplan for Iscenter Nord 2018.

2. Virksomhedens	rammer
I 1964 dannede 4 private stiftere, samt 22 private investorer et aktieselskab, der fik navnet 

Frederikshavn Svømmehal og Isstadion A/S. Selskabet opførte et Isstadion og et Friluftsbad.

Det var tanken på sigt, at overdække begge dele og i 1969 påbegyndte overdækningen af Isstadion.

I 1970 blev arbejdet tilendebragt.

Da Isstadion var overdækket, fandtes der ingen omklædningsrum i hallen, kun 2 offentlige toiletter. 

Dette blev der over en årrække rådet bod på og der blev efterhånden opført 5 omklædningsrum på 

Isstadion.

I 1980 blev der opført et cafeteria, samt klublokaler og flere toiletter i hallen.

Aktieselskabets navn blev ændret til Frederikshavn Isstadion i 1989, da Friluftsbadet blev nedlagt.

I 1993 indledtes et større renoveringsarbejde, hvor hele banelegemet blev udskiftet og der blev 

opsat et aluloft, samt installeret et affugtningsanlæg.

I 1999 blev der lagt nyt tag på skøjtehallen og aluloftet blev udskiftet. Det nye tag blev opført som 

et "Varmt tag".

Aktieselskabet blev i 2003 opløst. Faciliteterne blev overtaget af Frederikshavn Kommune, som i 

forvejen havde 98% af aktieposterne, mens de resterende 2% tilhørte klubberne. Navnet blev 

herefter Iscenter Nord.

Den gamle aktieselskabsbestyrelse har gennem en årrække arbejdet på, at få opført en ny 

træningshal og nye faciliteter. I 2002 påbegyndtes projekteringen af hal 2, plus en ny elitebygning i 

2 etager. Byggeriet på ca. 4200 m2 afsluttedes sensommeren 2003.

Iscenter Nord er i dag en kommunal institution som består af 2 haller med skøjtebaner i 

internationale mål. Hal 2 er fra 2004, hal 1 er ny renoveret og blev indviet fredag den 5.december 

2014.

Hallerne bliver benyttet til Offentlig skøjtning og af en række klubber.
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Fra september til og med marts måned er der mulighed for at komme ud og prøve at stå på skøjter. 

Åbning 20 ½ time pr. uge.

Det er også muligt at afholde fødselsdag eller klassearrangement i Iscenter Nord. 

               Vi har også rigtig gode mødefaciliteter med plads op til 100 personer. 

                Der er muligheder for at Kommunale skoler, Private skoler, Idræts-, Ungdomsskoler og Firmaer kan

                leje sig ind på isen.       

						Status	på	virksomhedens	egne	mål

               Iscenter Nord`s egne mål er at centret opleves som:

o Et godt sted at gæste

o Et godt sted at arbejde

o Et godt sted at udøve idræt.

Den nye arena giver udfordringer i forhold til overholdelse af driftsbudgetterne, da den er 

forbundet med en hel del nye driftsudgifter.

Vi arbejdet stadig på at få flere foreninger ind i Iscenter Nord. P.t. har vi Elite Nord/White Hawks; 

Frederikshavn Ishockey Klub; Fat Boys Motion Hockey; Frederikshavn Curling Club; Frederikshavn 

Skøjteforening, Skøjte og Sportsforening Nord; Frederikshavn Dart Klub og Dueforeningen Bangsbo 

086.

3. Virksomhedsplanen	og	de	politiske	mål 2018
Kultur – og Fritidsudvalget ønsker at vi forholder os til demografiudviklingen samt eventuelle 

kommende års faldende driftstilskud.

Iscenter Nord er et yderst populært center, hvor der opleves stor efterspørgsmål på såvel brug af 

tider på isen, såsom brug af lokaler i bygningen til diverse formål.

På Iscenter Nord ser vi ikke en nedgang i brugen af hallerne til offentlig skøjteløb. Men vi oplever 

en nedgang i skolernes brug af iscenteret, måske på grund af den nye skolereform og få ressourcer 

til transport af klasser til iscenteret.  
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Hvis Iscenter Nord skal reduceres i driftstilskuddet vil det betyde mindre rengøring, ingen service på 

kompresserne og stigning i taksten til offentlig skøjtning. 

Iscenter Nord har i 2018 indgået aftale med følgende:

Krisecentret, Frederikshavn Kommune Idrætsklub (FKI) og Martec Skoleskibet Danmark.

Iscenter Nord har lavet et samarbejde med FIK og FSF, med at de stiller med træner og så har vi 

inviteret SFOèr i Frederikshavn Kommune til at komme ud og prøve ishockey og friskøjte 3 til 5 

gange på en sæson, det kan være en Win Win situation for alle parter.

Iscenter Nord vil i 2018 arbejde på et samarbejde med Frederikshavn Svømmehal, omkring 

publikums- og brugerudvikling samt branding.

5.	Virksomhedens fremtidsplaner	og	udviklingsmål 2018
At udnytte og benytte de nye muligheder til gavn for alle centrets bruger og foreninger.

At blive fortrolige med nye tekniske løsninger i arenaen.

At få de nye samarbejdsaftaler og brugsaftaler mellem de to partnere i byggeriet til at fungere i 

hverdagen.

At få højnet information om Iscenterets aktiviteter. 

At øge besøgstallet til Offentlig skøjtning.

At øge udlejningen af banerne til private og virksomheder.

At fastholde Istølt i Frederikshavn.

              At Iscenter Nord er aktiv på de sociale medier (hjemmeside og facebook)

Virksomhedsplanen fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 1. maj hvert kalenderår.
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Lovgrundlag:

1. LBK nr 2 af 04/01/2018 (Kommunestyrelsesloven)

Læs Lovbekendtgørelsen  her

2. LBK nr 1510 af 14/12/2017 (Lov om Folkeskolen) § 26.  

Læs Lovbekendtgørelsen her

§26 Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller 
brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og hjemmet eller 
dettes nærhed af
1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. 
klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og
2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør 
det særlig påkrævet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge 
og invaliderede elever.
Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for 
befordring af elever til og fra de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de af 
Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns 
Kommune.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem 
skole og dagtilbud i henhold til lov om social service af elever, der uden for skoletiden 
er anbragt i daginstitution m.v.
Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved at henvise 
eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole 
end distriktsskolen, bortset fra elever, der er henvist til undervisning i henhold til § 5, 
stk. 6 og 7, og § 22. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også elever, der fortsætter 
skolegangen i en skole, hvortil eleven har været henvist i henhold til § 5, stk. 7. Elever, 
der ved optagelsen i en skole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 
3, er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 7, er ikke omfattet af stk. 1.
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, jf. 
§ 36, stk. 3. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til 
befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville 
være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er 
visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.
Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om befordring.

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan med forældrenes samtykke, jf. § 54, sørge for 
indlogering i skolebyen af elever på 7.-10. klassetrin, hvis den daglige befordring 
mellem hjemmet og skolen ville være særlig usikker eller tidkrævende.
Stk. 2. Indlogeringen kan ordnes ved henvisning til en kostskole, jf. § 22, stk. 1, 3 og 4.

3. BEK nr 688 af 20/06/2014 (Bekendtgørelse om befordring af elever i 

folkeskolen)

Læs bekendtgøresen her

3. Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal ydes befordring efter folkeskolelovens § 
26, stk. 1, nr. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens 
alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunalbestyrelsen 
afgør, når det er relevant, spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra 
politiet og vejmyndighederne.
Stk. 2. Hvis det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, 
påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163932
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§ 4. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes den vil opfylde sin 
befordringsforpligtelse, skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens 
nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter, opsamlingssteder, afgangstider og 
ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.

§ 5. Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret 
befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang 
end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

4. LOV nr 1538 af 19/12/2017 (Taxiloven)

Læs lovtekst  her

§ 6. Ved ansøgninger fra et kørselskontor med fast forretningssted i et landdistrikt kan 
egenkapitalkravet i § 5, stk. 2, nr. 6, efter en konkret vurdering nedsættes til 40.000 kr.
Stk. 2. Et kørselskontor, der drives på grundlag af tilladelse meddelt efter ansøgning 
efter stk. 1, må kun sælge taxikørsel inden for et nærmere afgrænset geografisk 
område og maksimalt med tre biler.
Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren skal til brug for vurderingen efter stk. 1 
indhente en udtalelse fra den kommune, hvor ansøgeren har fast forretningssted.

5. LBK nr 323 af 20/03/2015 (Lov om Trafikselskaber)

Læs lovtekst her

§ 2. Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Medlemmerne 
udpeges af henholdsvis regionsrådet, jf. stk. 2, og kommunalbestyrelserne, jf. stk. 3, 
inden for trafikselskabets område. Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at 
antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 9, dog således at antallet af 
bestyrelsesmedlemmer altid er et ulige antal.
Stk. 2. Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen. 
For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og 
regionsrådet for Region Sjælland hver 1 medlem til bestyrelsen blandt rådets 
medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i to regioner, udpeger de to 
regionsråd hver et medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. 
Transportministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af regionsrådsmedlemmer i 
trafikselskabernes bestyrelse overstiger 2. Regionsrådsmedlemmerne må dog ikke 
udgøre et flertal i bestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et 
repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende 
kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til 
trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De 
resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale 
medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 
3, i lov om kommunernes styrelse.

§.5 Stk. 6. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage 
opgaver vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden 
lovgivning.

§ 8. Transportministeren udarbejder mindst hvert fjerde år efter høring af 
trafikselskaberne og kommunerne en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som 
offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. I planen redegøres for statens 
overvejelser, og statens prioriteringer fremlægges. Planen skal bl.a. indeholde 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168627
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oplysninger om politiske og økonomiske servicemålsætninger for den statslige 
offentlige servicetrafik samt en beskrivelse af besluttede statslige projekter og 
dispositioner, der berører kapaciteten på jernbanenettet og disses samspil med den 
eksisterende offentlige servicetrafik.

§ 9. Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst 
hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages 
af trafikselskabet, jf. § 5. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som 
minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt 
budgetoverslag.
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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 brugere  

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. Der afvikles valgmøde af brugerrepræsentanter i januar i lige årstal, dog først gang i 
september 2018.  

Stk. 5. 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. 6. Blandt de øvrige brugere vælges der én repræsentant, der skal varetage de øvrige 
foreningers interesse i brugerbestyrelsen. Det vil være op de øvrige foreninger at beslutte, 
hvorledes udpegningen skal foregå. 
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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.  

§ 6. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres, når mindst én over halvdelen af bestyrelsen 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 i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den xx.xx.xxxx  
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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 i møde af Kultur- og Fritidsudvalget den xx.xx.xxxx   
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 

 

Dato: 11. maj 2018 

Sygefraværsrapporterne omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat 

tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse 

indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, 

Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, 

Studiejob, Tjenestemand og Vikar. 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2016, 2017 og 2018 (KMD rollebaseret indgang, 

09.05.2018). 

 

 

 
 

Sygdomsrelateret fraværsprocent 
Frederikshavn Kommune  

 
2016 2017 2018 

Januar 6,46 7,09 6,82 

Februar 7,59 6,99 7,37 

Marts 5,89 6,53 6,46 

April 5,66 4,77  

Maj  5,20 5,09  

Juni  5,02 4,93  

Juli  3,80 3,88  

August  4,67 4,74  

September  5,27 6,05  

Oktober  6,00 5,81  

November  6,57 6,74  

December 5,85 5,97  

 
Gennemsnit 

5,66 5,72  

Sagsnummer:  

EMN-2018-00176 

 

Forfatter: 

Pernille Dreier 

 

Emne: 

Sygefraværsstatistik  

Frederikshavn Kommune 
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Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret korttidsfravær i Frederikshavn 

Kommune i 2016, 2017 og 2018. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær op til 

og med 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 09.05.2018). 

 

 

 
 

 

 

 
Sygdomsrelateret korttidsfravær 

Frederikshavn Kommune <=21 dage 

 
2016 2017 2018 

Januar 4,06 4,57 4,47 

Februar 4,62 4,45 5,32 

Marts 3,43 4,13 4,45 

April 3,15 2,83  

Maj 2,74 3,05  

Juni 2,78 2,83  

Juli 1,68 1,64  

August 2,77 2,77  

September 3,36 3,61  

Oktober 3,78 3,28  

November 4,55 4,20  

December 3,36 3,38  
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Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret langtidsfravær i Frederikshavn 

Kommune i 2016, 2017 og 2018. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær med 

mere end 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 09.05.2018). 

 

 

 
 

 

 
Sygdomsrelateret langtidsfravær 

Frederikshavn Kommune >21 dage  

 
2016 2017 2018 

Januar 2,4 2,52 2,36 

Februar 2,97 2,53 2,07 

Marts 2,46 2,40 2,06 

April 2,5 1,94  

Maj 2,46 2,04  

Juni 2,25 2,09  

Juli 2,12 2,24  

August 1,89 1,97  

September 1,9 2,42  

Oktober 2,21 2,49  

November 2,02 2,50  

December 2,49 2,57  
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Sygdomsrelateret fraværsprocent 
(LPT171)

Kalenderår/måned APR 2017 MAJ 2017 JUN 2017 JUL 2017 AUG 2017 SEP 2017 OKT 2017 NOV 2017 DEC 2017 JAN 2018 FEB 2018 MAR 2018
Samlet 
resultat

Organisatorisk enhed
Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Fraværsprocent
vedr. sygdom
excl. helligdage

Frederikshavn Kommune 4,77 5,09 4,93 3,88 4,74 6,05 5,81 6,74 5,97 6,82 7,37 6,46 5,70
Sundhed og Pleje 5,47 5,50 5,65 5,23 5,79 6,52 6,70 7,77 7,41 8,17 8,68 7,19 6,65
Kultur og Fritid 1,95 1,22 0,14 0,05 0,57 3,20 4,27 6,17 1,89 3,49 1,69 2,00 2,24
Ledelsessekretariat 0,76 0,69 2,25 0,68 2,50 1,99 0,35 1,03 1,55 3,48 1,28
Social- og 
Sundhedsmyndighed

1,84 3,26 5,20 2,50 2,84 4,19 3,59 4,34 3,48 3,73 4,52 4,60 3,69

Bibliotek og Borgerservice 3,32 3,20 4,00 1,98 1,87 2,57 4,05 4,29 4,43 5,50 5,28 6,08 3,90
Handicap og Psykiatri 6,88 6,98 6,38 5,07 6,06 9,06 8,48 8,77 7,56 8,52 9,30 8,06 7,55
IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

1,54 1,88 3,49 0,71 1,53 2,91 3,29 4,11 1,45 4,86 8,86 3,75 3,22

Ejendom. 4,53 4,40 5,02 4,25 5,62 6,77 5,32 5,99 7,24 7,03 8,44 6,34 5,90
Økonomi og Personale 3,73 3,76 4,19 4,54 5,15 4,59 5,83 5,29 3,66 7,17 5,64 4,18 4,82
Familie 3,42 3,98 3,83 2,82 3,01 4,47 5,35 7,41 4,81 4,73 6,41 5,53 4,66
Børn og Skole 4,46 5,01 4,47 2,88 4,20 5,91 4,96 6,04 5,38 6,26 6,37 6,32 5,19
Arbejdsmarked 4,43 5,80 4,54 3,43 4,75 5,06 4,52 5,91 4,80 5,52 7,13 6,09 5,17
Ungdomsskole Klubber og 
SSP

1,23 2,66 1,85 0,70 1,42 1,57 2,45 2,45 2,12 6,32 5,95 3,59 2,67

Park og Vej. 3,07 3,56 6,08 4,11 4,63 5,84 6,84 7,85 4,63 5,69 7,11 5,68 5,40
Teknik og Miljø 3,19 2,33 2,40 1,67 3,24 3,08 2,28 3,48 4,15 4,76 4,11 3,63 3,19
Udvikling og 
Erhvervssekretariatet

1,55 0,35 0,40 7,85 5,35 4,48 4,55 3,94 0,93 2,42

Data trukket 9. maj 2018
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