
Den strategiske udviklingsplan for 
fritidsområdet i Frederikshavn Kommune
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Agenda

1. Hvorfor en strategisk udviklingsplan?
2. Præsentation af udkast til strategisk udviklingsplan

a) Visionen
b) De 4 spor
c) Økonomi

3. Sammenspil med andre udvalg og råd
4. Spørgsmål til videre diskussion
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Hvorfor en strategisk udviklingsplan?

� Et stort potentiale og en unik mulighed for at udvikle 
fritidsområdet:
� Fremtidssikre fritidsfaciliteterne (rammerne) 
� Skabe nye tilbud, nye oplevelser og samle flere aktiviteter 

på færre matrikler (indhold)

Kort sagt: nytænke fritidsområdet i Frederikshavn Kommune 
til glæde for tusindevis af borgere, turister og potentielle 
tilflyttere.  
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2a. 
Præsentation af den strategiske 
udviklingsplan

� Visionen er:

� At optimere fritidsfaciliteter og styrke foreningslivet.
� At lave samskabelse og opnå synergieffekter. 
� At skabe bedst mulige forudsætninger for ”Det gode 

fritidsliv”

SUM: Fra mursten til mennesker
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2a.
Den strategiske udviklingsplan for 
Frederikshavn Kommunes fritidsområde

� Vi forslår, at strategiplanen indeholder 4 spor:

� Facilitetsudvikling

� Foreningsudvikling

� Digital fremtid

� Velfærdsalliancer
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2a.

Fra Mursten til Mennesker
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2b

4 spor – mange projekter

� Spor 1; Facilitetsudvikling

� Kvalificering af eksisterende fritidsfacilitetsundersøgelse

� Bæredygtige OplevelsesCentre

� Lys i Landsbyerne

� Bedre udnyttelse af skolernes faciliteter



2b

4 spor – mange projekter

� Spor 2; Foreningsudvikling

� Kick-off konference om foreningsudvikling

� Rekruttering af frivillige

� Inklusion af nye målgrupper

� Aktivitetsudvikling og partnerskaber med folkeskolerne
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2b

4 spor – mange projekter

� Spor 3; Digital Fritid

� Fælles integreret booking- og låsesystem

� Foreningsportal
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2b

4 spor – mange projekter

� Spor 4; Fritidsalliancer

� Omlægning af tilbud.

� Partnerskaber med DBU, DGI og DIF etc.

� Yderområder på forkant. 
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2b 

Opsummering
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2c

Økonomi

� Behov for en investeringsstrategi der kan understøtte 
facilitetsudviklingen på fritidsområdet 

� Sammenlægning af faciliteter på færre matrikler vil skabe et 
driftsmæssigt rationale grundet færre forbrugsudgifter og 
dermed mindre kommunalt lokaletilskud

� Mulighed for økonomisk indtægt ved salg af tilbageværende 
ubrugte faciliteter/grunde. 
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3.

Sammenspil med andre udvalg og råd

� Strategiplanen skal sammentænkes som en større intern og 
ekstern helhedssatsning i Frederikshavn Kommune – derfor 
også grene til mange andre centre organisationen
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