31.08.09/ABS

REFERAT

Møde i den politiske ledelse tirsdag den 25. august 2009 kl. 10.00 – 10.45
- i Multisalens foyer i Nordkraft

Deltagere:
Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune, afbud
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland
Henrik Thomsen, Aalborg Kommune, indtil 10.30
Kim Bennike, Jammerbugt Kommune, ikke til stede
Klaus Anker Hansen, Rebild Kommune
Lone Christiansen, Læsø Kommune, afbud, Leif Ladefoged stand in
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune
Michael Karlborg, Hjørring Kommune, ikke til stede
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Preben Dahlgaard, Thisted Kommune, fra 10.29
Torben Myrup, Vesthimmerlands Kommune, fra 10.17
Walther Mikkelsen, Morsø Kommune
Bo Jeppesen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Claus Svenstrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Anna B. Sørensen (referent)

Referat
I indledningen af mødet fortalte Henrik Thomsen om Nordkraft, hvor mødet blev holdt, og Anna B.
Sørensen blev budt velkommen som koordinator for Kulturaftale Nordjylland
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1. Godkendelse af referat fra mødet den 03.04.09 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Referat fra mødet 03.04.09 godkendt

2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for kulturaftalen
2.1 Kulturministerens dialogdag 25.05.09 – og kulturpolitisk topmøde i Vejle 11.09.09
Henrik Thomsen og Bo Jeppesen orienterede om Kulturpolitisk topmøde i Vejle den 11.09.09, som
er en opfølgning på de dialogdage Kulturministeren har været rundt til i hele landet. På topmødet i
Vejle bliver forskellige kulturprojekter præsenteret - heriblandt Nordkraft. Der er endvidere lagt op
til, at ministeren præsenterer udspil til ny kulturpolitik.
Efterskrift: Invitation til arrangementet sendes direkte til medlemmerne i politisk ledelse fra
Kulturministeriet.

2.2 Orientering vedr. projekt 2009-28 BGK Nord, tidsmæssig udskydelse af afviklingsgaranti
til i stedet at dække årene 2010-2012 v/ Bo Jeppesen
Bo Jeppesen orienterede om, at BGK Nord for indeværende skoleår har fået bevilget midler fra
Statens Kunstfonds pulje til forsøg med Billedkunstneriske Grundkurser. Da puljen udløber efter
dette skoleår, og det afventes, at Folketinget tager stilling til en eventuel fast ordning i forbindelse
med finanslovsforhandlingerne senere på året, søger BGK om en udskydelse af den bevilgede
udvilkings/afviklingsgaranti fra Kulturaftalen til i stedet at omfatte skoleårene 2010/11, 2011/12. En
udskydelse af bevillingen vil kunne sikre, at alle optagne elever kan færdiggøre deres uddannelse.
Udskydelse af afviklingsgarantien godkendt af politisk ledelse.

3. Drøftelse af udkast til evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2005-2008
•

Bilag: Udkast til evaluering mail per 20.08.09

Ole B. Sørensen påpegede, at styrken ved samarbejdet i Kulturaftalen er, at vi med Kulturaftalen er
i stand til at lave noget langt større sammen, end vi før kunne hver for sig.
Bo Jeppesen orienterede om, at vi har et hængeparti i forhold til regnskab. Sekretariatet prøver i
fællesskab med regionen at løse problemet.
Der var i politisk ledelse bred enighed om at evalueringen var fyldestgørende.

2

31.08.09/ABS

Udkast til evaluering godkendt af politisk ledelse.
Evaluering af Kulturaftalen 2005-2008 indsendes herefter til Kulturministeriet.
Efter kulturministeriets godkendelse sendes evalueringen ud til kommunernes kulturudvalg og til
Regionen til orientering.

4. Drøftelse vedr. midlerne i overgangsordningen fra og med 2011
Bilag: Brev af 02.07.09 fra Aalborg Kommune til Kulturministeriet på vegne af Kulturaftalen:
Korrektioner i forhold til..

Politisk ledelse godkendte forslag til Kulturministeriet.
Forslaget sendes herefter til Kulturministeriet.

5. Drøftelse af indstillinger fra temabestyrelsen for Kulturarvsklynge Nordjylland
Bilag: Brev til kulturaftalen af 28.05.09

2009-10 Bymuseum Aalborg: Der anbefales 25.000 kr. i 2009 til projektets teknologidel, med
mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte ved kulturaftalen i 2010.
Politisk ledelse godkender indstillingen om 25.000 kr. i 2009. Det er, som for alle projekters
vedkommende, muligt at søge om yderligere midler til projektet senere.

2009-8 Børglumbispen Stygge Krumpen, Sæby Museum: 25.000 kr. i 2009 til projektets
teknologidel. Anvendelsen af teknologi udvikles og præciseres, så det står klart, hvilken teknologi,
der ønskes anvendt og hvordan. Bestyrelsen for kulturarvsklyngetemaet anmoder politisk ledelse
om at tilkendegive over for projektet, at der er mulighed for at søge yderligere støtte i 2010, hvis
beskrivelsen af det samlede projekt præciseres og færdiggøres.
Politisk ledelse godkender indstillingen, og det er som i ovenstående muligt at søge støtte til
projektet senere.
2009-9 Digitalt brugercentreret indhold, KUNSTEN: Temabestyrelsen anbefaler, at teknologidelen
beskrives mere præcist, og at projektet gennemføres. Kulturaftale Nordjylland har tidligere bevilget
400.000 kr. til projektet, som forudsættes anvendt i det nuværende projekt.

3

31.08.09/ABS

Politisk ledelse godkender indstillingen, og nærmere beskrivelse af teknologidelen skal foreligge til
næste møde i politisk ledelse den 30.10.09.

2009-20 Fra hjemmevideo til kulturarv, Aalborg Stadsarkiv: Ansøgningen behandles på
temabestyrelsens møde i september.
Bo Jeppesen og Bjarne Kvist har forud for mødet drøftet konstruktionen i Kulturaftale Nordjylland
omkring temabestyrelsen i Kulturarvsklynge Nordjylland. Bjarne Kvist påpeger, at det for
temabestyrelsen er vanskeligt at se, hvad deres opgave reelt er. Der er derfor behov for, at der bliver
set på, om denne konstruktion er hensigtsmæssig, eller om man med fordel kunne nedlægge
temabestyrelsen og i stedet benytte sig af ressourcepersoner i forbindelse med indstillinger, som det
foregår inden for de øvrige temaer. Bjarne Kvist og temaansvarlig for Kulturklynge Nordjylland,
Thomas Østergaard, indkalder temabestyrelsen til et møde, hvor mulighederne drøftes.

6. Næste møder
Administrativ ledelse foreslår, at temamøde-delen om eftermiddagen den 30.10.09 udgår, sådan at
der alene holdes politisk ledelsesmøde kl. 9-11.
Dagsordenen kommer primært til at dreje sig om behandling af ansøgninger om projektstøtte vedr.
2010.
Politisk ledelse godkender forslag om aflysning af temamøde 30.10.08:
Aftalt mødeplan:
Dato

Administrativ ledelse

Fælles

Politisk ledelse

Fredag den
09.10.09

kl. 12-15: Adm.
ledelsesmøde

-

-

kl. 12-16: Adm.
ledelsesmøde

-

-

-

-

kl. 9-11: Politisk
ledelsesmøde med
behandling af ansøgninger
vedr. fristen 1/10 (2010midler)

lok. 2
Tirsdag den
20.10.09
lok. 2
Fredag den
30.10.09
Lok. 2
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7. Eventuelt
Efter opfordring fra Henrik Ringbæk Madsen sættes forslag om etablering af en brand/redningslåne-pulje under Kulturaftale Nordjylland på dagsordenen på mødet 30.10.09
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