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Referat

Møde i politisk ledelse torsdag den 26. august 2010 kl. 09.00-10.45
Sted
Kulturstationen i Skørping, Jyllandsgade 2, 9520 Skørping

Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune - afbud
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune
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
Walther Mikkelsen, Morsø Kommune – afbud - Gunhild Olesen Møller deltog i stedet
Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Bo Jeppesen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 20.05.10 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
• 1. Referat af møde i politisk ledelse den 20.05.10 (udsendt med dagsordenen)
Referatet er godkendt.
Der indsættes et nyt pkt. 2. f. Orientering om anmodning om aktindsigt fra Nordjyske Strygere i
forbindelse med behandlingen af, hvilke tværregionale kulturaktiviteter Kulturaftale Nordjylland har
besluttet at støtte efter overgangsordningens ophør.
2. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale
Nordjylland
2a.Orientering om bevillinger fra Kulturministeriet pulje til kultur i hele landet
• 2. a Oversigt over bevillinger (udsendt med dagsordenen)
Kulturaftale Nordjylland har fået bevilget 7.355.250 kr. fra Kulturministeriets Pulje til kultur i hele
landet til 12 projekter i årene 2010-2012.
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Referat
Politisk ledelse tager den gode nyhed til efterretning.
2b Orientering om status på forhøjelse af medlemsbidraget til kulturaftale Nordjylland i 2011 og 2012
Referat
Forslaget om forhøjelse af medlemsbidraget til Kulturaftale Nordjylland i 2011 og 2012 til
videreførelse af fælles kulturaktiviteter, der tidligere blev støttet via overgangsordningen er på
nuværende tidspunkt vedtaget i Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune,
Læsø Kommune, Frederikshavns kommune, Mariagerfjord Kommune og Brønderslev. Forslaget har
endnu ikke været til behandling i de resterende kommuner. Region Nordjylland behandler først
forslaget, når alle kommuner har godkendt det.

2c. Orientering vedr. 1/1 Kunstner til ¼ pris
• 2.c. Orientering vedr. evaluering af kunstnerordning (udsendt med dagsordenen)
Referat
Evalueringsprocessen er sat i gang, og der har været god respons fra kunstnerne. Vedr. skolernes
evaluering, så er papirerne netop sendt ud, og nu ventes der på, at Bente Buchhave arbejder videre med
materialet. Resultatet af evalueringerne bruges i det fremadrettede arbejde med den nye
kunstnerordning. Det kan være vanskeligt at få skolerne med, så det overvejes om et alternativ til
møder kunne være telefoninterviews.
2.d Orientering vedr. opsamling på Kulturaftale Nordjylland 2005-2008
• 2.d Mangler i forhold til KUM og KAN 2005-2008 (udsendt med dagsordenen)
Kulturaftale Nordjylland en række hængepartier i forhold til Kulturaftale Nordjylland 2005-2008 og
Kulturministeriet.
Aalborg Kommune har bedt kommunens revision om at gennemgå regnskaberne med henblik på at få
afsluttet den gamle kulturaftale.
De involverede temaansvarlige er endvidere blevet bedt om at indhente de manglende regnskaber og
indsende dem til sekretariatet senest 1. september, så vi kan få afsluttet hængepartierne i forbindelse
med aflæggelse af midtvejsevaluering.
Referat
Sekretariatet og de temaansvarlige arbejder i samarbejde med revisionen på at blive færdig med de
gamle hængepartier, så disse kan sendes ind sammen med midtvejsevaluringen til Kulturminsteriet den
15. september.
Politisk ledelse tager sagen til efterretning.
2. e Orientering vedr. midtvejsregnskab
• 2.e.1 Regnskab for rammebevilling 2009 (udsendt med dagsordenen)
• 2.e.2 Regnskab for projektpuljen 2009 (udsendt med dagsordenen)
• 2.e.3 Statusregnskab for projektpuljen 2010 (udsendt med dagsordenen)
I forbindelse med midtvejsevaluering skal Kulturaftale Nordjylland aflægge regnskab for
rammebevillingen 2009, projektpuljen 2009 og et statusregnskab for projektpuljen 2010. Disse
regnskaber er sendt til revision (kopier er vedhæftet her)
Herudover skal Kulturaftalen i forbindelse med midtvejsevalueringen aflevere regnskabsskema for
overgangsordningsmidlerne 2009, hvor de enkelte kommuner, har skrevet under på, at de har set og
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godkendt regnskaber for de respektive kulturaktiviteter under overgangsordningen. Der er deadline for
indsendelse af skemaerne 1. sep. 2010, så det endelige regnskabsskema foreligger endnu ikke.
Referat
Gemmegang af regnskaberne
I regnskab for projektpuljen 2009 er det iøjnefaldende, at der bliver overført godt 4,5 mio. kr. til 2010.
Disse midler dækker imidlertid over endnu ikke udbetalte, men bevilgede projektmidler, over udgifter
til koordinatorfunktion, som ikke er overført til Aalborg Kommune, samt over midler fra den tidligere
kulturaftale (se i øvrigt statusregnskabet for 2010 for tilbagebetalinger)
I statusregnskabet for 2010 er det væsentligt at bemærke, at ikke alle bevilgede projektmidler er
udbetalt endnu, ligesom udgifter til koordinatorfunktion for 2009 og 2010 endnu ikke er overført til
Aalborg Kommune. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at kulturaftalen står overfor at skulle
tilbagebetale godt 2 mio. kr. Disse dækker over midler fra overgangsordningen, som for én
kulturaktivitets vedkommende er udbetalt 2 gange, og for en andens vedkommende uretmæssigt er
blevet udbetalt, selvom aktiviteten ikke levede op til kriterierne for overgangsordningen. Hertil
kommer, at Kulturaftale Nordjylland 2005 til 2008 har fået udbetalt 800.000 kr. fra kulturministeriet,
man frit måtte disponere over. Hovedparten af disse midler er ikke blevet budgetteret, eller ikke blevet
udbetalt til de projekter, de var blevet budgetteret til, hvorfor det forventes, at kulturministeriet vil
kræve dem tilbagebetalt. Den sidste tilbagebetaling er underskud på kulturaftalens konto i 2004 og
2007, hvor Aalborg Kommune har forestået dækningen.
Politisk ledelse tager orienteringen til efterretning.

2.f orientering om anmodning om aktinsigt fra Nordjyske Strygere
• Anmodning om aktindsigt fra Nordjyske Strygere, samt svar til Nordjyske Strygere (uddelt på
mødet)
Referat
Nordjyske Strygere, som er en af det tværregionale kulturaktiviteter under den 4-årige
overgangsordning, som Kulturaftale Nordjylland ikke har valgt at arbejde videre med at finde en
løsning på at videreføre under kulturaftalen i 2011 og 2012 har bedt om aktindsigt i
sagsbehandlingsforløbet.
Politisk ledelse tager sagen til efterretning. Svaret og de relevante dokumenter sendes til Nordjyske
Strygere.
3. Midtvejsevaluering til Kulturministeriet
Processen vedr. aflæggelse af midtvejsevaluering til kulturministeriet er desværre blevet forsinket,
således, at det ikke som ellers planlagt er muligt at godkende midtvejsevalueringen på mødet d. d.. Der
mangler stadig tilbagemelding fra nogle få projekter under oplevelsesøkonomi og talentudvikling,
hvorfor den endelige sammenskrivning endnu ikke er foretaget.
Evalueringen forventes dog at kunne blive færdig, inden kulturministeriets afleveringsfrist 15.
september, hvorfor sekretariatet foreslår at den færdigskrevne evaluering sendes ud til politisk ledelse
til kommentering og godkendelse per mail.
Referat
Politisk ledelse godkender, at evalueringen sendes ud per mail til kommentering og godkendelse i
politisk ledelse inden deadline 15. september.
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4. Drøftelse af politisk ledelses synspunkter vedr. en ny kulturaftale efter 2012, samt evt.
udpegning af medlemmer til en visionsgruppe
Vi er midtvejs i Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 og i forhold til tilrettelæggelsen af resten af
kulturaftalen, er det allerede nu tid til at begynde overvejelserne i forhold til, om vi skal have en ny
kulturaftale efter 2012 - og i givet fald, hvor vi skal hen med en eventuel ny kulturaftale.
Brainstorm i plenum
Politisk ledelses bud på en eventuel ny vision, nyt indhold, ny organisation
Evt. med udgangspunkt i nedenstående parametre
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejde og dialog: Hvordan kan samarbejdet og dialogen udvikle sig mellem
kulturregionens parter, institutionerne, ministeriet og øvrige samarbejdspartnere?
Ressourceudnyttelse: Hvordan kan der ske en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem
kulturregionens koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet i kulturregionen?
Kvalitet: Hvordan kan kvaliteten af de professionelle kulturelle institutioner,
produktionsmiljøer og aktiviteter øges?
Engagement: Hvordan kan kulturregionens øge synliggørelse og opprioritering, politisk fokus,
aktivitet, bevillinger m.v.?
Dispositionsfrihed: Hvordan kan kulturregionen sætte fokus på særlige lokale og/eller
regionale målsætninger og resultater.
Armslængdehåndtering: Hvordan kan kulturregionen bedst muligt sikre en balance mellem
det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed.
Opsamling og videregivelse af erfaringer: Hvordan erfaringsudvekslingen med det øvrige
kulturliv i hele landet styrkes?

Administrativ ledelse indstiller, at der nedsættes en visionsgruppe, som arbejder videre med at
klarlægge, om der skal være en ny kulturaftale efter 2012, og i givet fald, hvad visionen for en sådan
skal være, hvordan organisationen skal se ud, hvilket indhold den skal have osv. En arbejdsgruppe
under visionsgruppen skal endvidere arrangere temadage og årsmøder resten af kulturaftale
Nordjylland 2009-2012, så det sikres at der i givet fald, arbejdes målrettet hen i mod en ny aftale.
(Til arbejdsgruppen, som bliver en del af visionsgruppen har følgende medlemmer fra administrativ
ledelse meldt sig: Claus René Pedersen, Aalborg Kommune, Ulla Tjell Jammerbugt Kommune, Arne
Arildsen Rebild Kommune, et endnu ikke navngivet medlem fra Region Nordjylland. Anna B.
Sørensen fungerer som gruppens sekretær.)
Referat
Kommunerne og Region Nordjylland var ikke afvisende overfor at fortsætte kulturaftalesamarbejdet
Politisk ledelse nedsatte en visionsgruppe, som arbejder videre med brainstorm-spørgsmålene og med
at finde en overordnet vision for en eventuel ny kulturaftale.
Visionsgruppen består af Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland, Mogens Brag fra Frederikshavn
kommune, Lene Smidt Aalestrup fra Rebild kommune og Anne-Dorte Krog og Mads/ Mads Sølver fra
Aalborg kommune. Herudover deltager de udpegede medlemmer fra administrativ ledelse også i
visionsgruppen.
5. Nyt fra kulturudvalg
Nyt fra de respektive kulturudvalg.
Referat
Mads Sølver, Aalborg: Vi har haft Tall Ships Races, som var en stor succes med ca.700.000
involverede og besøgende. Den blå Festival er lige overstået, men blev desværre ramt af regnvejr. Som
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noget ny har vi haft Sail in bio i Østrehavn, hvor man kunne leje af vandcykler og se film. Det var
koldt, men et godt arrangement. I næste uge har vi Aalborg i Rødt med mange kulturarrangementer –
herunder kulturnatten, som ligger lidt tidligere i år. I næste uge har vi også første budgetseminar, hvor
vi blandt andet skal finde en løsning på manglende finansiering på 81 mio. på Nordkraft!
Jan Dyregaard, Vesthimmeland: I Løgstør er der gang i et kanalprojekt, som forhåbentligt kan trække
en masse træskibe til og styrke havnefronten. En anden problematik kommunen arbejder med er
landsbykultur; der er stort fokus på, at landsbyerne er udsatte. Vesthimmerland har nydt godt af
regeringens pulje til nedrivning af gamle huse. Vi håber det kan gøre vores landsbyer mere attraktive
og styrke hele området. Vesthimmerland har en spareramme på 0,5 mio. inden for kulturområdet.
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord: Mariagerfjord skal næste år være en del af Nordjysk Sejllads og
har derfor i år været ude at samle inspiration. Hen over sommeren har vi har haft vikingemarked og
kunsthåndværkerdage. 2. Søndag i september har vi Fjordens Dag hele fjorden rundt. Vi har to små
biografer, som er ramt af digitaliseringsproblematikken - der skal findes midler til disse biografer. Vi
har en spareramme 1. mio.kr.
Lene smidt Aalestrup, Rebild: Vi har i sommer haft opera i Rebild, som var meget vellykket. Vi har
også traditionen tro haft 4. julifest i bakkerne. I starten af september har to kulturuger, fyldt med
aktiviteter; kunst, opera, børnekultur osv. Store Brøndum laver Nordlys over Store Brøndum og
vikingedage med stor opbakning. Vi forsætter arbejde for et visitorcenter i Rebild. Derudover har vi et
projekt: Kalk, kilder og kunst, hvor der skal udbygges en kunstrute – det et privat initiativ. Rebild
kommune skal spare 2 mio.kr.
Eskild Sloth, Brønderslev: I Brønderslev kommune er vi i gang med at lave kulturpolitik. Vi laver 5
aftener, hvor man har indkald forskellige grupper til workshops, samt en aften hvor alle grupperne
mødes og samler op på det diskuterede. Vi vil gerne have bibliotekerne lidt mere med ind over kultur i
kommunen. Vi regner med at blive færdig med kulturpoltikken i år. Vi har også en kulturuge i
Brønderslev, hvor der blandt andet bliver uddelt en kulturpris i det Gamle Ginge i næste uge.
Brønderslev Forfatterskole har været en stor succes i år med rigtig mange søgende. I forhold til
digitaltiseringsproblematikken har vi i Brønderslev Kommune 2 berørte biografer. Det vil koste ca.
750.000 per biograf, penge kommunen ikke har. (Helle Bak-Andreasen foreslår at Brønderslev
forsøger at søge midler i LAK) Der forventes at skulle spares 4-6 % på kulturområdet.
Gunhild Olesen Møller, Morsø: I Morsø har vi en kulturuge under udarbejdelse og der er mange, der
vil være med. Vi har også gang i et handel, gågade, turismeinitiativ. Vi er ud over denne kulturaftale
også medlem af en kulturaftale med Skive og Thisted, men nu vil Thisted vil ikke være med mere. I
september har vi sejlskibssejlads. I sommer har vi haft flådebesøg i forbindelse med flådens jubilæum,
der var stor interesse for at se skibene. Vi har også haft Morsøfestival med 5000 deltagere – desværre i
regnvejr. Foreningen Bedre Boliger i Mors har fået del i statsmidlerne, så der rykkes også huse ned i
Morsø. Bio Mors har fået midler fra LAK og har allerede installeret ny teknik i biografen.
Lone Christiansen, Læsø: På Læsø har vi uddeling af et Asger Jorn legat og har således netop udbetalt
50.000 til en georgisk kvinde. Hun får udover pengene og 14 dage i Asger Jorns hus og forpligtes til at
lave en udstilling på Læsø. I en ejendom, der skal rives ned, har vi haft et galleri, hvor lokale kunstnere
har udstillet sommeren over. Der er et ønske om at gøre det samme i den gamle politistation. Læsø har
også en udfordring med biografen - og digitalisering. Vi har fået 450.000 i LAG-midler og 50.000 fra
andre bidragsydere (lokalt erhvervsliv), men vi mangler stadig penge til at matche LAG-midlerne. Der
skal spares 8% inden for social og kulturområdet.
Mogens Brag, Frederikshavn: Vi genåbnede budgettet før sommerferien og fandt 2 mio. på 2010budgettet. Samtidigt var det indeholdt i forliget, at det skulle blive til 3,9 mio. på 2011-budgettet. Nu
viser det sig imidlertid, at det ikke er nok – vi skal udover 3,9 mio. finde 0,6 mio. yderligere!
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Kappelborg kulturhus i Skagen er ved at blive bygget og skal stå færdig næste sommer. Projekt
Karizma, hvor der er fokus på mere dialog mellem foreningsliv og interessenter, skydes i gang i
oktober.
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt: Vores sommerkunstskole gik godt – alle var godt tilfredse. Vi har
hen over sommeren haft mange kirkekoncerter og vores pigegarden er blevet kåret til den 8. bedste i
verden! Herudover har vi haft Masterclass i Hune, som er blevet omtalt i Politiken. Vi arbejder også
med at lave turisttræfpunkter, med interessante kulturnedslag og med opstart af C-money-projektet.
Landbynedrivning er også et stort emne i Jammerbugt.
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland: Vi afholdt kulturkonference i juni i thisted, og vi synes det gik
godt og at der var god deltagelse. Materialet bearbejdes pt., og i efteråret kigger vi på, hvordan vi kan
anvende de resterende midler på kulturområdet. Kulturmidler ligger under udvikling regionen og vi
regner med at vi har de midler vi har disponeret med. Vi forventer at komme frem med nogle
muligheder for, hvordan vi kan udvikle på kulturområdet.
Der arbejdes også meget med Port 20:10, der starter 15. oktober. Vi bruger en del ressourcer på at få
koordineret aktiviteterne i hele regionen. Budgettet for projektet kommer til at holde.
Vi er også med i projektet My Voice i samrabejde med udenrigsministeriet. My Voice kommer til at
foregå i 4 byer i Nordjylland med åbning her i Skørping i aften.
Arnold Larsen, Thisted: Vi kvitterer for konferencen i Thisted – vi har fået mange gode
tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi har haft meget travlt hen over sommeren. Blandt andet har vi
afholdt Thy Masterclass, hvor mange lande var repræsenteret, Vi har haft Sommersjov i skoven og
Sjov på biblioteket, hvor alle kommunens 2-årige har fået uddelt en boggave. Vi har også afholdt
Alivefestival, som var en stor succes, med rigtig god opbakning. Herudover har Nordjysk Sejllads
fyldt havnen i sommer. I samarbejde med Jammerbugt kommune og Friluftsrådet arbejder vi på at gøre
noget kulturelt ud af Hanstholm fyr. Vi har meldt os ud af kulturaftalen mellem Skive, Moprsø og
Thisted, men har fortsat et Kultur tværs over broen – samarbejde. Der skal findes besparelse på 50
mio. i kommunen.
6. Næste møder
• 6. Udkast til mødeplan Kulturaftale Nordjylland 2010-2012 (print som A3 eller formindsk
regnearket inden print)
Referat
Mødeplanen blev godkendt. 2010 og 2011mødedatoerne lægges i kalenderen nu, mens
2012mødeplanen forbliver åben.
7. Eventuelt
Intet
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