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REFERAT

Møde i den politiske ledelse fredag den 3. april 2009 kl. 9.00 – 10.45
i Byrådssalen, Vesthimmerlands Kommunes rådhus, Himmerlandsgade 27, Års
(der kan parkeres ved musikhuset, der ligger over for rådhuset)
Efter mødet: Underskrivelsesarrangement med kulturministeren kl. 10.45-13.30
på Museumscenter Års

Deltagere:
Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland
Henrik Thomsen, Aalborg Kommune
Klaus Anker Hansen, Rebild Kommune
Kim Bennike, Jammerbugt Kommune
Lone Christiansen, Læsø Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune – afbud
Michael Karlborg, Hjørring Kommune – fra kl. 9.45
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Preben Dahlgaard, Thisted Kommune
Torben Myrup, Vesthimmerlands Kommune
Walther Mikkelsen, Morsø Kommune
Bo Jeppesen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Claus Svenstrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Tina M. Pedersen (referent)

Referat:
I indledningen af mødet orienterede Eskild Sloth Andersen om, at kulturaftalen for 2009-2012 har været sendt ud til udtalelse blandt medlemmerne af Fritids- og Kulturudvalget i Brønderslev Kommune,
og at kulturaftalen kan betragtes som tiltrådt af kommunen, dog med det forbehold, at aftalen behandles endeligt på næste ordinære møde i udvalget.

1. Konstituering af politisk ledelse, jf. forretningsorden, samt drøftelse af forretningsorden
•
•
•

Bilag: 1 A - Forretningsorden for den politiske ledelse for Kulturaftale Nordjylland 2007-08
(hidtidig forretningsorden)
1 B – Organisering i 2009-2012, godkendt i politisk ledelse 15.08.08
1 C – Ansvarsfordeling for temaer mv., godkendt i politisk ledelse 21.11.08
1

08.04.2009/TMP

Konstituering af politisk ledelse med formand og næstformand.
Det foreslås at opdatere den hidtidige forretningsorden, så der henvises til den aftalte organisering af
kulturaftalen for 2009-2012.
Referat:
Henrik Thomsen blev valgt som formand og Bjarne Kvist som næstformand.
Politisk ledelse konstitueres igen pr. 01.01.2010.
I forretningsordenen justeres punkt 1, og ny forretningsorden udsendes med referatet.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21.11.2008 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Referat:
Referatet fra mødet 21.11.08 godkendt.
Under punkt 4 på dagsordenen behandles endvidere en henvendelse fra bestyrelsen for kulturaftalens
kulturarvsklynge-tema, sendt til formanden for politisk ledelse. Dagsordenen hermed godkendt.

3. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for kulturaftalen
Referat:
Siden sidste møde har der været en tæt dialog med Kulturministeriet om færdiggørelsen af kulturaftalen for 2009-2012.
Stillingen som administrativ koordinator for kulturaftalen er slået op.
Et projekt, der blev ansøgt om støtte til i Kulturministeriet, har klaget over, at ministeriet ikke ønskede
at støtte projektet. Administrativ ledelse har taget til efterretning, at ministeriet ikke opfattede projektet
som tilstrækkeligt nyskabende.

4. Behandling af ansøgninger om støtte fra kulturaftalen, indkommet til ansøgningsfristen pr.
01.02.09, samt drøftelse vedrørende næste ansøgningsfrist
•
•
•

•

Bilag: Indstillinger (Oversigt over projektansøgninger, Kulturaftale Nordjylland pr. 2. februar
2009)
Økonomioversigt knyttet til indstillingerne
Ansøgningerne (der er ikke vedlagt ansøgningsbilag på de projekter, som politisk ledelse godkendte at yde støtte til/godkendte til fremsendelse til Kulturministeriet på mødet den 21.11.08,
og som der ikke skal tages fornyet stilling til. Disse bilag kan om ønsket fås ved sekretariatet.
Det drejer sig om projekterne 2.3 C-money, 2009-1 Unge aktive i kulturlivet, 2.6 Talentudvikling rytmisk musik, 4.33 Nordatlantisk inspiration og 4.3 ApEx Imagination)
Omdelt på mødet: Brev af 30.03.09 fra bestyrelsen for kulturarvsklynge-temaet

Behandling af ansøgningerne, herunder drøftelse vedrørende ansøgninger fremsendt til Kulturministeriet, som ministeriet har valgt ikke at støtte i denne omgang.
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Hvis indstillingerne følges, vil det være nødvendigt at ændre næste ansøgningsfrist 01.10.09 til en ansøgningsfrist vedrørende kulturaftalens 2010-midler. Samtidig lægger indstillingerne op til, at der disponeres nogle af kulturaftalens midler vedr. 2010, 2011 og 2012 for et antal flerårige projekter.
Referat:
Indstillingerne blev drøftet.
Vedrørende indstillingerne om støtte til projekterne under temaet Kulturarvsklynge Nordjylland blev
der omdelt et brev fra bestyrelsen for temaet, fremsendt til formanden 30.03.09, vedrørende kompetencefordelingen mellem temabestyrelsen og administrativ ledelse. Formanden for temabestyrelsen Bjarne
Kvist orienterede om baggrunden for brevet.
Drøftet og aftalt, at Bjarne Kvist og Bo Jeppesen i fællesskab finder en god model for at koordinere
mellem temabestyrelsen og administrativ ledelse.
Der blev tildelt projektstøtte for 3.768.000 kr. vedrørende 2009, dog således, at beslutninger vedrørende kulturarvsklynge-temaet er truffet under forudsætning af, at temabestyrelsen er enig. Bestyrelsen
holder møde i maj.
Næste ansøgningsfrist for at søge støtte fra kulturaftalen ændres således, at det primært er midler vedr.
2010, man kan søge – samt de resterende midler fra 2009. Ansøgningsfristen er fortsat den 01.10.09.
Rettelse: Den tidligere bevilling til ildsjælekurset under projekt 2009-3 var på 85.000 kr. og blev givet
i 2007. Dette ændrer ikke forudsætningerne for den støtte, der blev tildelt på mødet, da støtten var indstillet på baggrund af det korrekte beløb.

5. Næste møder
Det planlagte møde i politisk ledelse den 11.06.09 foreslås flyttet til den 18.06.09.
Referat:
Mødet i politisk ledelse den 11.06.09 fastholdes, dog ændres tidspunktet til kl. 12-14.30, og fælles temamøde udgår. Mødet holdes i Regionshuset.
Aftalt, at det planlagte møde den 12.11.09 flyttes til den 30.10.09 kl. 9-11.
Herefter ser mødeplanen sådan ud:

Mandag den
25.05.09
Torsdag den
11.06.09
Tirsdag den
25.08.09
Fredag den
30.10.09

Fælles med adm. ledelse m.fl.:
Dialogdag med kulturministeren,
kulturaktører m.fl. (med Kulturregion Nordvest)
-

Møde i politisk ledelse:
Fællesmøde, men ikke særskilt møde i politisk ledelse.

kl. 11-15: Årsmøde i kulturaftalen,
evt. inkl. temamøde
kl. 11-15: Temamøde

kl. 12-14.30: Politisk ledelsesmøde, bl.a.
vedr. endelig status på kulturaftalen 20052008, emner for årsmødet m.v.
kl. 9-11: Politisk ledelsesmøde
kl. 9-11: Politisk ledelsesmøde med behandling af ansøgninger vedr. fristen 1/10 (2010midler)

Det blev foreslået, at kulturaftalens årsmøde fx holdes i Nordkraft eller Utzon Center.
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6. Eventuelt
Referat:
Lone Christiansen bad om, at evalueringen af den hidtidige kulturaftale 2005-2008 kommer til at omfatte en opgørelse pr. kommune af de beløb, der er tildelt i støtte til projekter.
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