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Referat

Møde i politisk ledelse torsdag den 20. maj 2010 kl. 08.30-10.30
Sted
Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2

Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune – afbud – Søren C. Hansen deltager i stedet
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Helle Andersen, Region Nordjylland
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune
Lone Christiansen, Læsø Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune
Mogens Brag, Frederikshavn Kommune
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune – afbud – Daniel Rugholm deltager i stedet
Walther Mikkelsen, Morsø Kommune – afbud – Gunhild Olesen Møller deltager i stedet
Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Bo Jeppesen, Aalborg Kommune (fmd., administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)

Referat:
Anne-Dorte Krog indleder mødet med at byde velkommen.
Region Nordjylland har valgt nyt medlem til politisk ledelse Helle Andersen, der afløser Henrik
Ringbæk Madsen. Ole B. Sørensen fortsætter endvidere som medlem af politisk ledelse fra Region
Nordjylland.
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15.04.10 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
• Referat af møde i politisk ledelse den 15.04.10 (udsendt per mail 22.04.10)
Referatet er godkendt
Til dagsordenen tilføjes et pkt. 2.e Orientering om embedsmænd i politisk ledelse
2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale
Nordjylland
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2a.Orientering om midtvejsevaluering til Kulturministeriet
Kulturaftalens projekter og indsatsområder (temaer) skal evalueres, og der skal aflægges
midtvejsregnskab til Kulturministeriet. I evalueringen skal det vurderes om de mål, der er sat for de
enkelte projekter og for indsatsområderne bliver nået. Evaluering og regnskab skal være ministeriet i
hænde senest den 15. september. Udkast til midtvejsevalueringen kommer til godkendelse i politisk
ledelse og vil blive sendt ud til alle kommunerne og regionen til orientering.
2b.Orientering om forlængelse af koordinator
Det blev besluttet på møde i politisk ledelse den 30.10.2009 at afsætte midler til en
koordinatorfunktion for kulturaftalen resten af kulturaftalens løbetid. Aalborg Kommune har forlænget
Anna B. Sørensens ansættelse til 31.12.2012.
2.c Orientering om ny temaansvarlig for Kulturarvsklynge Nordjylland
Aalborg Kommune er blevet temaansvarlig kommune for temaet Kulturarvsklynge Nordjylland under
kulturaftalen. Lars Nørbach, som til daglig er leder af Nordjyllands Historiske Museer, vil fremover
være temaansvarlig med sparring fra kulturområdeleder Claus René Pedersen fra Aalborg Kommunes
Skole- og Kulturforvaltning.
2.d. Orientering fra møde i Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler
Kulturministeriets administrative følgegruppe for kulturaftaler er et administrativt forum, hvor
Kulturministeriet et par gange om året inviterer de embedsmænd, der til dagligt arbejder med
kulturaftaler. Møderne er primært information fra ministeriet og de respektive styrelser.
Der var møde i følgegruppen tirsdag den 18. maj i Randers. Informationen fra ministeriet omhandlede
primært vilkår ved indgåelse af nye kulturaftaler, idet flere af kulturregionerne er midt i den proces
netop nu.
I forhold til overgangsordningens ophør oplyste ministeriet om muligheden for, at kulturaktiviteter
som er støttet med 250.000 kr. og derover fremadrettet enten kan få udbetalt deres støtte gennem
kulturaftalen eller gennem den kommune, hvor aktiviteten foregår. Det vil være kulturaftalen eller
kommunens opgave at indhente og godkende regnskaber fra aktiviteten. For aktiviteter, der i forvejen
modtager anden statsstøtte, vil støtten dog fremadrettet blive udbetalt direkte fra staten og til
aktiviteten. I Nordjyllands tilfælde gælder dette støtten til Musikkens Hus i Aalborg.
De tidligere omtalte formandsmøde og kulturpolitiske topmøde, som vi afventede endelige datoer på er
blevet flyttet således, at det kulturpolitiske topmøde, som både er for politikere og embedsmænd, der
er involveret i kulturaftaler kommer til at ligge 30. september 2010 i København og formandsmødet,
som kun er for politiske formænd for kulturaftaler, kommer til at ligge 20. januar 2011 i København.
2.e. Orientering om embedsmænd i politisk ledelse
Fremover deltager formand, et medlem fra regionen og koordinator i møderne i politisk ledelse. Når
der er bevillingsrunde deltager også de temaansvarlige, så der kan spørges ind til projekterne

3. Indstilling til løsning af problematikken vedr. overgangsordningens ophør og de
tværkommunale kulturaktiviteter der støttes med beløb under 250.000 kr.
•
•

Indstilling til løsning af problematikken vedr. overgangsordningens ophør og de
tværkommunale kulturaktiviteter der støttes med beløb under 250.000 kr. (udsendt med
dagsordenen)
Argumentationspapir Nordjyske Strygere (udsendt med dagsordenen)
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Argumentationspapir Ungdomssymfoniorkestrene og orkesterskolen (udsendt med
dagsordenen)
Argumentationspapir Det Grafiske Værksted (udsendt med dagsordenen)
Argumentationspapir LANA (udsendt med dagsordenen)
Argumentationspapir Tilskud til biografers modernisering og relancering (udsendt med
dagsordenen)
Argumentationspapir Med Rød Stue i Biografen (udsendt med dagsordenen)
Argumentationspapir Brønderslev Forfatterskole (udsendt med dagsordenen)
Bilag til argumentationspapir Brønderslev Forfatterskole (udsendt med dagsordenen)

Administrativ ledelse indstiller
1. at der ikke arbejdes videre med at videreføre midler fra de passive kulturaktiviteter, da disse
i sagens natur ikke længere fungerer.
Indstillingen godkendt
2. at politisk ledelse tager stilling til, hvilke af de aktive aktiviteter, der ønskes videreført i regi
af Kulturaftale Nordjylland 2010-2012 på baggrund af aktiviteternes medvirken til opfyldelse
af målene og indsatsområderne i kulturaftalen.
Følgende aktiviteter indstilles til videreførelse under Kulturaftale Nordjylland 2009-2012
2.a Ungdomssymfoniorkestrene og orkesterskolen
Indstillingen godkendt
2.b Med Rød Stue i Biografen
Indstillingen godkendt
2.c Brønderslev Forfatterskole
Indstillingen godkendt

Følgende aktiviteter indstilles ikke til videreførelse under Kulturaftale Nordjylland 2009-2012
2.d Nordjyske strygere
Indstillingen godkendt
2.e Det Grafiske Værksted
Drøftelse:
Daniel Rugholm beklager, at det ellers velfungerende værksted ikke lever op til målene i
Kulturaftalen.
Politisk ledelse håber Hjørring Kommune vil bakke op omkring videreførelsen af Det Grafiske
Værksted.
Indstillingen godkendt
2.f LANA
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Indstillingen godkendt

2.g Tilskud til biografers modernisering og relancering
Indstillingen godkendt
3. at en forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftalen i 2011 og 2012 finansierer
videreførelsen af de pågældende aktiviteter, og at beløbsstigningen rundes op til nærmeste hele
eller halve krone af hensyn til at kunne sikre de nødvendige beløb ved en eventuel
befolkningsnedgang.
Drøftelse:
Region Nordjylland må ikke bibringe til driftsomkostninger. Region Nordjyllands bidrag til
Kulturaftale Nordjylland skal derfor gå til udvikling og ikke drift.
Indstillingen godkendt.
En samlet politisk ledelse indstiller til byrådene i de enkelte kommuner og til
Regionsrådet at forhøje medlemsbidraget i 2011 og 2012 fra 2,50 per borger til 3 kr. per
borger. Indstillingen til Regionsrådet er dog betinget af, at alle 11 kommuner godkender
en forhøjelse af deres bidrag.

4. at eventuelle videreførte aktiviteter under Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 inden
kulturaftalens udløb evalueres med henblik på at klarlægge, om de skal indgå i en evt. ny
kulturaftale
Indstillingen godkendt
Det videre forløb
Administrativ ledelse udarbejder indstillinger til de respektive byråd/regionsråd, hvor aktiviteterne
beskrives og der argumenteres for, hvorfor de skal videreføres. I indstillingen laves endvidere
beregninger på, hvad bidragsstigningen vil koste hver enkelt kommune.
De respektive medlemmer af politisk ledelse vender sagen i deres politiske bagland.

4. Drøftelse og fastlæggelse af næste ansøgningsfrist til Kulturaftale Nordjyllands projektpulje
med afsæt i muligheden for endnu en ansøgningsrunde i Kulturministeriets Pulje til kultur i hele
landet
Det er endnu ikke afklaret, om der bliver endnu en ansøgningsrunde til Kulturministeriets Pulje til
kultur i hele landet inden for Kulturaftale Nordjyllands 2009-2012’s løbetid, men hvis der kommer en
runde mere, skal ansøgningerne være KUM i hænde senest 1. oktober 2010. I fald der bliver en
ansøgningsrunde er det vigtigt, at der er reserveret midler til medfinansiering af projekter, da KUM
kun godtager projektansøgninger, der har 50 % finansiering fra lokalt hold, og som har en udpræget
forankring i hele Nordjylland. Der forventes en afklaring fra Kulturministeriet primo juni.
Ansøgningsfristen for 2011-projektpuljen under Kulturaftale Nordjylland var oprindeligt fastlagt til 1.
september 2010, men af hensyn til ovenstående problematik og af hensyn til det faktum, at der pga.
mange flerårige bevillinger kun er ca. 500.000 kr. i 2011-puljen, har administrativ ledelse følgende
indstilling:
Administrativ ledelse indstiller
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1. at næste ansøgningsfrist fastsættes til 1. september 2011
Indstilling godkendt
2. at midlerne i 2011-puljen tilbageholdes og anvendes som en eventuel medfinansiering i
forbindelse med ny ansøgningsrunde til Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet
Indstillingen godkendt
3. at projekter, der ansøgte 2010-puljen og fik afslag med besked om at arbejde videre på
projektet og søge igen, informeres om udsættelsen af ansøgningsfristen
Indstillingen godkendt
4. at der tages fornyet stilling til midlerne i 2011-puljen, ifald der ikke kommer endnu en
ansøgningsrunde til Puljen til kultur i hele landet
Indstillingen godkendt

5. Drøftelse vedr. årsmøde i Kulturaftale Nordjylland den 26. august 2010
• Idéoplæg samt indstilling om overførsel af midler til arrangementspulje
Politisk ledelse drøfter forslag fra administrativ ledelse og fremlægger egne ønsker til temaer og
oplægsholdere.
Administrativ ledelse indstiller
• at ikke forbrugte midler til eksterne ressourcepersoner i 2009-budgettet overføres til en
arrangementspulje, hvorudaf tema- og årsmøder finansieres
Indstillingen godkendt
Konklusion
Årsmødet holdes på kulturstationen i Rebild den 26. august 2010
Møde i politisk ledelse kl. 9-1045
Årsmøde kl. 11-16
Politisk ledelse var åben over for idéoplæggene fra administrativ ledelse
Politisk ledelse lagde vægt på at oplægsholdere ikke behøver være dyre berømtheder, at der fokuseres
på, at oplægsholdere har noget at byde på. Der må gerne være både en lokal oplægsholder og en
ekspert eller lignende udefra.
Fokus på at sælge kulturaftalen til politikere
Medlemmer af politisk ledelse bedes melde tilbage til sekretariatet med ideer til årsmøde inden 31.
maj.

6. Nyt fra kulturudvalg
Hjørring Kommune:
Den Kongelige Opera kommer til Hjørring i Sct. Knuds Kilde den 7. august.
I sidste uge rykkede FC-Hjørring op.
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Nordsøakvariet åbner efter renovering grundlovsdag, og det bliver helt unik. Der er etableret et
samarbejde mellem forskning, storytelling, fiskerikultur osv.
Læsø Kommune:
På Læsø arbejdes der med at fordele aktiviteter i øens haller.
Der er ventetid til kunstudstillinger på kommunes kunsthus, som indeholder en fast udstilling og hvor
kunstforeningen også ofte udstiller. Der er ligeledes venteliste på den sejlende udstilling på Læsøfærgen.
Lone Christiansen opfordrer alle til at tage til Læsø jomfruhummerfestival den første lørdag i august.
Per Mandrup er årets dommer, og der kommer flere stjernekokke – heriblandt måske Søren Gericke.
Læs mere på Jomfruhummerfestival.dk
Region Nordjylland:
Med 150 tilmeldte er der fuldt hus til regionens kulturkonference den 2. juni i Thisted. Der bliver
blandt andet et fælles inspirationsoplæg fra Kristian Leth.
Thisted Kommune:
Glæder sig over den store tilmelding til regionens konference.
Arnold Larsen har haft møde med Det Jyske Ensemble, som ønsker støtte fra Thisted Kommune.
Thisted kommune har en aftale med Aalborg Symfoniorkester indtil 2012 og har ingen interesse i
andre ensembler pt.. Herudover har vi haft en indvielse af en ny Margeritrute samt et
mindearrangement for John Lennon.
Frederikshavn Kommune:
I pinsen er der Jazzy Days på havnen i Sæby og næste fredag er der første spadestik på Kappelborg.
Herudover lægges der i øjeblikket sidste hånd på en idrætspolitik.
Rebild Kommune:
Aftrykfestival starter i dag med masser af ungdomsbands.
Herudover har vi fokus på Rebild visitorcenter og på hvordan vi får skabt samhørighed mellem de
omkring liggende kultur- og naturtilbud.
1. maj havde vi indvielse af Skillingbro naturskole ved Thingbæk kalkminer, hvor der er fokus på
vand, natur og akvakultur.
Vi er i gang med planlægning af kulturuger i september – kunstrute med de små steder med kunst til
de større aktører – oplevelser til alle aldersgruppe, men sikring af aktiviteter som også tiltrækker børn
og unge.
7/6 sommerballet - fri entre i Rebild Bakker fra kl. 19.30-21.00.
Aftale med Operakompagniet - interesse for samarbejde med skolebørnene.
Kultur og tilflytning i landsbyer - via vores Landsbyråd.
Opera i bakkerne den 8. august.
Indvielse af ny margeritrute imellem Mariager Fjord og Rebild kommune den 29. maj.
Nye programmer til kultur- og sommerskoler.

Brønderslev Kommune:
Vi har tidligere kørt kulturuge, men laver nu i stedet en endagsfestival i kulturhsuet Ginge for alle
kunstnere i Brønderslev.
Der læses i øjeblikket ansøgninger til forfatterskolen - der er rigtig mange og heriblandt også en del,
der tidligere har været på skolen og gerne vil tilbage.
I eftermiddag udgives idræts og fritidspriser.
Brønderslev Kommune skal finde 80 mio. i besparelser og er i gang med et afdækningskatalog – der
skal spares 4 % i 2011 og 6% i 2012.
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Vesthimmerlands Kommune:
Projektet ”Lanternen”, der er en indstilling om at ændre det gamle rådhus i Løgstør til et idræts, kultur
og sundhedscenter er blevet positivt modtaget i byrådet – man vil arbejde hen mod lokalplaner, så man
sandsynlighed kan realisere projektet. Projektet er dog ikke vedtaget i byrådet endnu.
Herudover er der stadig fokus på at redde Ertebøllecentret, og vi håber det lykkes.
Vesthimmerland er endvidere blevet ”Spil dansk kommune”.
Jammerbugt Kommune:
Jammerbugt kommuner har besluttet at give tilskud til en flok ildsjæle, der holder klassiske koncerter
på Bratskov Herregård. Derudover arbejdes der med sommerkunstskole.
Kulturelt samvirke er kommet svært fra start, hvorfor Helle Bak Andreasen efterlyser gode erfaringer
fra de øvrige kommuner.
Aalborg Kommune:
Den 31. maj tages første spadestik til Musikkens Hus.
Aalborg Kommune har ansat en koordinator på Nordkraft for at sikre, at der er gang i fællesområderne.
– derud over kan vi glæde os over national bevågenhed, når Niarn Allstars besøger Nordkraft
Kulturnatten er blevet flyttet til sensommer i forbindelse Aalborg i Rødt.
Der arbejdes med besparelser på biblioteksområdet. Vi forsøger ihærdigt at gennemføre besparelse
samtidigt med at udvikle området gennem eksempletvis nye partnerskaber.
Vær opmærksom på Tallshipsrace i sommerferien 21.-24. juli. Læs mere her: http://www.tsr10.dk/
Morsø Kommune:
I april blev Morsø musikmåned afviklet. Morsø Kommune har fået en kulturbåd sammen med Skive,
der skal indvies i sidst i maj måned.
En ny margeritrute blev indviet i søndags.
Morsø kommune er i gang med at lave Skalkefestival på Mors.
Mariagerfjord Kommune:
Mariagerfjord har afholdt en festuge på 10 dage med 80 arrangementer fjorden rundt. Arrengementet
var en succes og skal være en tilbagevendende begivenhed.
I Kr. himmelfartsferien var Mariagerfjord Kommune vært for en international filtudstilling, som også
bliver en tilbagevendende begivenhed.
Herudover har kommunen arrangementet uge 33 kunsthåndværkudstilling, som trækker en del
publikum.

7. Næste møder
Når der kommer svar fra Kulturministeriet i forhold til, om Kulturaftale Nordjylland kan få en
ansøgningsrunde mere i Puljen til kultur i hele landet vil der formentlig blive nogle ændringer i
mødekalenderen. Disse sendes rundt per mail, så snart der er en afklaring.
Mødeplan Kulturaftale Nordjylland 2010 revider mødeplan i referatet.
Dato
Torsdag den
17.06.10
Torsdag den
26.08.10
Onsdag den

Administrativ
ledelse
Kl. 09-12

Fælles
møder
-

Politisk
ledelse
-

-

Årsmøde
kl. 11 - 15

Kl. 09.0010.45

-

-

-

-

Møde vedr.
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Temaansvarlige

OBS

-

Forventes flyttet
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overordnede
linjer i
ansøgninger.

22.09.10

Torsdag den
23.09.10

Heldagsmøde
Kl.09-12
spejlingsgrupper
kl. 12-15

-

-

Fredag den
01.10.10

Kl. 09-12

-

-

Fredag den
22.10.10

-

-

Kl. 08.3010.30

Onsdag den
08.12.10

Kl. 13-16

-

-

Afgøres når der
foreligger svar fra
ministeriet i
forhold til
Temaansvarlige eventuel ny
tilrettelægger
ansøgningsrunde
selv.
til ministeriets
Pulje til Kultur i
hele landet
Forventes flyttet
Afgøres når der
foreligger svar fra
ministeriet i
forhold til
eventuel ny
ansøgningsrunde
til ministeriets
Pulje til Kultur i
hele landet
Forventes flyttet
Afgøres når der
foreligger svar fra
ministeriet i
forhold til
eventuel ny
ansøgningsrunde
til ministeriets
Pulje til Kultur i
hele landet
Forventes flyttet
Afgøres når der
foreligger svar fra
ministeriet i
forhold til
eventuel ny
ansøgningsrunde
til ministeriets
Pulje til Kultur i
hele landet
-

Vær i øvrigt opmærksom på nedenstående tilbud:
• Årligt topmøde med kulturpolitikere fra hele landet arrangeret af Kulturministeriet – 30.
september 2010 kl. 10-16 i København - nærmere information sendes ud per mail inden
arrangementet.
• Halvdagsmøde mellem politiske formænd for kulturregionerne arrangeret af Kulturministeriet
den 20. januar 2011 kl. 11-14 – nærmere information sendes ud per mail inden arrangementet.
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8. Eventuelt
Sekretariatet sørger fremadrettet for at nummergive bilag i henhold til punkter på dagsordener mv.
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