Referat
Møde i politisk styregruppe den 15. marts 2013 kl. 09.00-12.00
Sted: Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2
Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune - afbud
Bent F. Andersen, Læsø Kommune - afbud
Bent Sørensen, Region Nordjylland - afbud
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune – afbud
Gunhild Olesen Møller, Morsø Kommune – afbud – Walter Mikkelsen deltog i stedet (sammen med
Niels Otto Degn) gik kl. 10.30
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune - afbud
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune - afbud
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune
Mogens Brag, Frederikshavn Kommune
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - afbud
Anna Møller Larsen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 09.01.2013 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Referat
Godkendt
Bilag
1. Referat af møde i politisk ledelse den 09.01.2013 (udsendt med dagsorden)
2. Status på indsatsområder og puljer
2.1 Samling af styre-, projekt, indstillings- og bevillingsgrupper
Grupperne under KulturKANten er næsten på plads. Christian Leth takkede nej på grund af tidspres til
deltagelse i styregruppen for KONTRAST. I stedet er Peter Bække Olesen fra 1000fryd blevet spurgt.
Det har været svært at samle grupperne under KulturKANten, men der er nu afholdt et par af møderne
og der er fastlagt mødedatoer for resten:
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o Opstartsmøde i indstillingsgruppen for Talentudvikling 06.03. 2013 i Skole-og
kulturforvaltningen, Aalborg
o Opstartsmøde i Ud-over-KANten-puljen 11.03.2013 15.30-17.30 i Skole-og
kulturforvaltningen, Aalborg
o Opstartsmøde i KONTRAST 20.03.2013 15-17 i Aabybro Mediecenter
o Opstartsmøde i Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst 21.03.2013 15-17 i
Regionshuset
Referat
Lis Rom Andersen orienterede om, at grupperne nu er samlet, og at der allerede er afholdt to af
opstartsmøderne, hvor der har været rigtig god energi.
Bilag
2.1 Oversigt over medlemmer af styre-, bevillings og indstillingsgrupper
2.2 Tidsplan for behandling af ansøgninger
Administrativ styregruppe indstiller til politisk styregruppe
- at ansøgningsfrist den 15. maj fastholdes, men at behandlingen af ansøgningerne i politisk
styregruppe udsættes til mødet den 10. september for at frigive tid til at grupperne under
KulturKANten kan være i dialog med ansøgerne om endelig udformning af projekterne.
- at ansøgningsfrist og kriterier mv. kommunikeres ud så snart, det er på plads. Der sendes mails
til alle tidligere ansøgere og til alle kommuner, som bedes videreformidle til potentielle
ansøgere. Det skal heri også gøres klart, at midlerne først kan komme til udbetaling i slutningen
af året.
- at der bliver en ny ansøgningsrunde vedr. 2014-midlerne med ansøgningsfrist omkring
efterårsferien 2013.
Referat
Lis Rom Andersen orienterede om, at det har været svært at nå at samle styregrupperne inden dette
møde i politisk styregruppe. For at sikre at styregrupperne kan få indflydelse på projekterne, har man
derfor i administrativ styregruppe foreslået denne alternative ansøgningsprocedure, hvor ansøgerne
blot skal indsende en idéskitse, og hvor styre- og indstillingsgrupper derefter har mulighed for at være
i dialog med ansøgerne omkring udarbejdelse af den endelige ansøgning til behandling i administrativ
og politisk styregruppe.
Godkendt
2.3 Organisation
De øvrige fælles anliggender Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen og Brønderslev
Forfatterskolen er placeret under Talentudviklingsområdet i organisationsplanen, sådan at
indstillingsgruppen for Talentudvikling også har den vejledende og tilsynsførende rolle over for disse
ordninger. De to andre øvrige fælles anliggender falder imidlertid ikke inden for nogen af
indsatsområderne, men falder inden for børnekulturområdet, hvor der ikke er en indstillingsgruppe, der
kan påtage sig denne rolle.
For at sikre at også BMMK og biografordningerne kan få en faglig sparringspartner og tilsynsfører
indstiller administrativ styregruppe til politisk styregruppe
- at der i organisationsdiagrammet indarbejdes en tovholderfunktion på børnekulturområdet, der
kan være sparringspartnere for de øvrige fælles anliggender under børnekultur og samtidig
vejlede omkring børnekultur inden for de øvrige indsatsområder
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-

at Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune i fællesskab
påtager sig tovholderrollen for børnekulturområdet.

Referat
Godkendt
Bilag
2.3 Forslag til nyt organisationsdiagram (udsendt med dagsorden)
2.4 Ud-over-KANten-puljen
Bevillingsgruppen for Ud-over-KANten-puljen samles allerede den 11. marts og har således mulighed
for at indsende forslag til kriterier mv. til behandling i politisk styregruppe d.d. Da Ud-over-KANtenpuljen skal have løbende ansøgningsfrist, er denne gruppe således ikke afhængig af beslutningen under
2.2, men kan igangsættes så snart kriterier, ansøgningsmateriale mv. er på plads og godkendt i politisk
styregruppe.
Administrativ styregruppe indstiller til politisk styregruppe
- at Ud-over-KANten-puljen sættes i gang, så snart efter mødet i politisk styregruppe den 15.
marts, det er muligt.
Referat
Politisk styregruppe fik udleveret nedenstående tekst (kursiveret) til dagsordenspunktet fra
bevillingsgruppen for Ud-over-KANten-puljen. Indstilling fra administrativ styregruppe annulleres og
erstattes af 2.4.b
2.4.a Forslag til kriterier for puljen
- projekter der søger midler i Ud-over-KANten-puljen skal forholde sig til visionen i
KulturKANten generelt og have kant
- der kan søges op til 10.000 kr. i Ud-over-KANten-puljen
- målgruppen for puljen er det nordjyske kulturelle vækstlag
- der kan søges både som enkeltperson og som gruppe
- der er ikke krav om egen- eller medfinansiering
- projektet skal være gennemført inden for 6 mdr. fra bevillingen er givet
Referat
Godkendt
2.4.b Forslag til ansøgningsprocedure
- med start fra 3. april 2013 er der løbende ansøgningsfrist
- der kan søges både i ansøgningsskema eller ved indsendelse af en film eller lign.
Referat
Godkendt
2.4.c Bevillingsgruppen have fokus på at
- der er en geografisk spredning i de projekter bevillingerne gives til
- at vækstlaget vokser, der kan således gives støtte til både arrangementer og værker, men også
til udvikling af kompetencer hos vækstlaget, så længe udkommet kan dokumenteres
Referat
Godkendt
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2.4.d Opfølgning på projekter
- der er ikke krav om regnskabsaflæggelse, men gennemførelsen af projektet skal kunne
dokumenteres
- Når de første 100.000 kr. af puljen er bevilget til projekter, orienteres politisk styregruppe om
projekterne og erfaringerne med puljen. Det vurderes også her om 10.000 kr. er et passende
beløb eller om det skal justeres.
Referat
Godkendt
2.4.e Ansøgning om midler til markedsføring af puljen
Der er til Ud-over-KANten-puljen ikke afsat midler til afholdelse af møder eller markedsføring af
puljen. Bevillingsgruppen vil gerne lave en film som præsentation af puljen til Kickoff- mødet og til
brug på hjemmeside og på Facebook. Til dette formål søger bevillingsgruppen om 15.000 kr. hos
politik styregruppe. Herudover har gruppen brug for midler til afholdelse af møder mv.
Referat
Godkendt. 15.000 kr.findes under ikke-forbrugte 2012-midler.
2.5 Indstillingsgruppen for Talentudvikling
Indstillingsgruppen for Talentudvikling har på møde den 6. marts drøftet ansøgningsmateriale mv. og
ønsker i den forbindelse at få afklaret, hvorvidt gruppen har kompetence til at give projekter afslag på
ansøgning, som ikke lever op til de vedtagne kriterier, eller om disse ansøgninger skal med til videre
behandling i administrativ og politisk styregruppe.
Referat
Indstillingsgrupperne gives kompetence til at give administrative afslag, når en ansøgning ikke lever
op til kriterierne for den pågældende pulje. Ved tvivlstilfælde skal ansøgningen til behandling i
administrativ og politisk styregruppe.
Beslutningen gælder for behandling af ansøgninger indenfor alle kulturKANtens puljer.
3. Behandling af kontrakter for øvrige fælles anliggender
Kontrakter med øvrige fælles anliggender udløb 31.12.2012 og skal fornys i henhold til ny
kulturaftaletekst.
Administrativ styregruppe indstiller til at politisk styregruppe at godkende
- udkast til kontrakt Brønderslev Forfatterskole
- udkast til kontrakt BMMK
- udkast til kontrakt Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen
- udkast til kontrakt Med skolen i Biografen og Med rød stue i biografen
3.a Brønderslev Forfatterskole
Referat
Godkendt
Bilag
3.a.1 Udkast til kontrakt Brønderslev Forfatterskole (udsendt med dagsorden)
3.a.2 Budget Brønderslev Forfatterskole 2013 (udsendt med dagsorden)
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3.b BMMK
Referat
Godkendt
Bilag
3.b Udkast til kontrakt BMMK (udsendt med dagsorden)
Budget BMMK 2013 blev udleveret på mødet
3.c Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen
Referat
Godkendt
Bilag
3.c Udkast til kontrakt Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen (udsendt med dagsorden)
3.d Med skolen i Biografen og Med rød stue i biografen
Referat
Godkendt
Bilag
3.d Udkast til kontrakt Med skolen i Biografen og Med rød stue i biografen (udsendt med dagsorden)
Budget for Med skolen i Biografen og Med rød stue i biografen 2013 blev udleveret på mødet
4. Behandling af ansøgningsmateriale og orientering om afrapporteringsmateriale
Politisk styregruppe bedes drøfte ansøgningsmateriale til Det overraskende møde & alternative arenaer
– puljen under KONTRAST, Puljen under Talentudvikling og Puljen Innovation til ¼ pris med henblik
på godkendelse og færdiggørelse af materialet inden Kickoff-møde.
Administrativ styregruppe indstiller til politisk styregruppe at godkende
- udkast til ansøgningsskema - idéskitse
- udkast til endeligt ansøgningsskema
- udkast til projektstøtte guide (tekst med rødt på s. 2 er indskrevet efter mødet i administrativ
styregruppe efter drøftelse i indstillingsgruppen for Talentudvikling jf. pkt. 2.5)
Referat
Godkendt
Bilag
4.a Udkast til Ansøgningsskema – idéskitse (udsendt med dagsorden)
4.b Udkast til Endeligt ansøgningsskema (udsendt med dagsorden)
4.c Udkast til Projektstøtteguide (udsendt med dagsorden)
4.d Udkast til Afrapporteringsskema (udsendt med dagsorden)
4.e Udkast til Revisionsinstruks støtte under 100.000 kr. (udsendt med dagsorden)
4.f Udkast til Revisionsinstruks støtte 100.000 kr. og derover (udsendt med dagsorden)
5. Behandling af afrapporteringsmateriale
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Politisk styregruppe bedes drøfte afrapporteringsmateriale til Det overraskende møde & alternative
arenaer – puljen under KONTRAST, Puljen under Talentudvikling og Puljen Innovation til ¼ pris med
henblik på godkendelse og færdiggørelse af materialet inden Kickoff-møde.
Administrativ styregruppe indstiller til politisk styregruppe at godkende
- udkast til Afrapporteringsskema
- udkast til Revisionsinstruks støtte under 100.000 kr.
- udkast til Revisionsinstruks støtte 100.000 kr. og derover
- at der i udarbejdelse af ny hjemmeside tilkøbes elektronisk ansøgningsmodul
Referat
Godkendt
6. Kickoff-møde
Jf. problematikken under pkt. 4 indstiller administrativ styregruppe til politisk styregruppe
- at Kickoff-mødet flyttes til 2. april for at sikre, at grupperne under KulturKANten kan nå at
mødes og forberede sig inden Kickoff-mødet.
- at kulturaktører i hele Nordjylland samt administrativ og politisk styregruppe inviteres
- at de enkelte undergrupper udpeger en person til at holde oplæg om indsatsområdet/puljen
Programmet for arrangementet forventes at blive efter følgende koncept:
Forslag til koncept for Kickoff-mødet
1. Præsentation af KulturKANten overordnet set
2. Inspirationsindslag fra et kulturprojekt, som kunne passe ind under KulturKANten.
3. Præsentation af de enkelte indsatsområder og puljer, kriterier osv.
4. Kunstner/kulturpersonlighed ell. lignende giver sine bud på mulighederne og potentialet i den nye
kulturaftale.
5. Mulighed for at deltagerne kan ”besøge” de forskellige puljer. Repræsentanter fra
indstillingsgrupper/bevillingsgrupper stiller sig til rådighed for spørgsmål
Referat
Tidspunktet for Kickoff-mødet ændres til kl. 17.00-19.00
Godkendt med ovenstående ændring
7. Orientering fra Kulturpolitisk Topmøde den 12. marts og Statens Kunstråds
Kommunekonference den 13. marts
Referat
Ole B. Sørensen og Anen-Dorte Krog orienterede.
Referater fra møderne (når disse foreligger) kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet
9. Status på Fritidsaftale
Referat
Aalborg, Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild, Brønderslev, Thisted og Morsø har
godkendt fritidsaftalen. Resten har endnu ikke behandlet aftalen.
10. Kulturmødet på Mors 2013
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På møde i KulturKANtens administrative styregruppe den 26. februar orienterede Morsø Kommune
om projektet Kulturmødet på Mors, der planlægges gennemført af Morsø Kommune i tæt samarbejde
med Region Nordjylland. Kulturmødet foregår 22.-24. august 2013 på Mors.
Morsø Kommune opfordrede de øvrige nordjyske kommuners kulturudvalg til at besøge
arrangementet, som også bliver besøgt af Folketingets Kulturudvalg.
Region Nordjylland opfordrede i denne forbindelse KulturKANten og de øvrige kommuner til at
bidrage økonomisk og personalemæssigt til arrangementet. Projektet har ikke været behandlet i
KulturKANtens politiske styregruppe, og der er ikke afsat midler til det i budgettet.
Politisk styregruppe bedes drøfte, hvorvidt kommunerne skal opfordres til at bidrage til Kulturmødet
på Mors enkeltvis, eller om KulturKANten skal prioritere at afsætte midler til arrangementet.
Referat
Niels Otto Degn orienterede om Kulturmødet på Mors. (Se projektbeskrivelse udsendt med
dagsordenen)
Morsø Kommune har det økonomiske og juridiske ansvar.
Det forventes at KulturMødet bliver en tilbagevendende event og at der fra år 2 også vil være
international involvering.
Politisk styregruppe var positivt indstillede overfor projektet og enige om, at KulturKANten som
samarbejdspartner skulle bidrage og ikke de enkelte kommuner. Politisk styregruppe understregede
vigtigheden af, at det bliver et kvalitetsarrangement.
Der afholdes pressemøde for KulturMødet den 21. marts kl. 13 i Aalborghallen. Til pressemødet
deltager Flemming Møller Mortensen, formand for Folketingets Kulturudvalg, borgmester Lauge
Larsen, Morsø Kommune, Regionsrådsformand Ulla Astman, Walther Mikkelsen, formand for børneog kulturudvalget i Morsø Kommune, Ole B. Sørensen, formand for Regionsrådets Rådgivende
Udvalg for Regional Udvikling. Herudover vil KulturKANten være repræsenteret ved Jørgen
Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune og Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune.
KulturKANten afsætter 250.000 kr. til KulturMødet 2013.
Sekretariatet finder ud af, hvor midlerne kan afsættes og hvordan KulturMødet kan bidrage til
opfyldelse af vision og mål for KulturKANten.
Hver kommune bedes orientere om KulturMødet i eget udvalg og bidrage med personalemæssige
ressourcer til afvikling af arrangementet i det omfang, det kan lade sig gøre.
KulturKANten bliver repræsenteret i KulturMødets styregruppe.
Bilag
10. Projektbeskrivelse kulturmødet på Mors 2013 (udsendt med dagsorden)
Projektbeskrivelse i nyt design, men med samme indhold, blev udleveret på mødet.

11. Næste møde – herunder også ideer til fremtidige temadrøftelser
Møderækken i politisk styregruppe fastholdes.
Referat
Næste møde i politisk styregruppe er 19. juni 12.00-15.00 i Regionshuset
På mødet i politisk styregruppe den 19. juni afsættes tid til at drøfte, hvilke temadrøftelser der
fremadrettet skal dagsordensættes i politis styregruppe. Alle medlemmer af politisk styregruppe bedes
overveje mulige temaer.
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Ole B Sørensen foreslog, at inspirationsturen den 10. september bruges i Nordjylland med start i
Aalborg og bustur rundt i regionen for at besøge projekter kulturaftalen har støttet. Undervejs gives
introduktion til det der besøges. Der indlægges møde undervejs, hvor ansøgningerne behandles og
dagen afsluttes med fælles spisning i Aalborg
12. Eventuelt
Referat
Ole B. Sørensen orienterede om, at Region Nordjylland lørdag den 23 afslører vinderen af
Kulturpunkt. Der er tre finalister og vinderen får en halv million til at realisere projektet.
Herudover igangsætter Region Nordjylland en evaluering af brugen af kulturmidler. RN lægger op til i
nov/dec 2013 at afvikle en kulturkonference, hvor evalueringens resultater fremlægges og hvor
projekterne, der har kørt får videndeler. Konferencen bliver for både politikere og kulturaktørerne.
Evalueringen og konferencen vil blive brugt som afsæt til ny kulturstrategi.
Nanna Skovrup orienterede om, at Karsten Højen stopper hos RN og starter som leder af Aabybro
Mediecenter.
Jørgen Pontoppidan orienterede om, at Mariagerfjord er blevet Cittaslow-kommune (Mariager by)
Læs evt. mere om Cittaslow her: http://www.cittaslow.org/
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