Referat
Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30
Sted
Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby
– mødelokale 2

Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Bent F. Andersen, Læsø Kommune
Bent Sørensen, Region Nordjylland - afbud
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Gunhild Olesen Møller, Morsø Kommune
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune
Mogens Brag, Frederikshavn Kommune
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland - afbud
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune
Anna Møller Larsen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) – afbud – i stedet deltog Claus Svenstrup
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Bilag
1. Referat af møde i politisk ledelse den 05.09.12
Godkendt
2. Ny organisation
Ved Lis Rom Andersen
Forslag til ny organisation er udarbejdet med blik for både kontinuitet og fornyelse. Det overordnede
mål har været at skabe en organisation der:



Er overskuelig
Er arbejdsdygtig
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Har en bred repræsentation
Har involvering af eksterne interessenter og fagligheder
Har en ligelig arbejdsdeling

Administrativ ledelse indstiller at udkast til ny organisation godkendes
Referat
Drøftelse om hvordan politisk ledelse sikres kendskab til hvilke projekter, der får bevillinger og afslag
fra Ud-over-KANten-puljen.
Drøftelse af, hvorvidt der fremadrettet skal være en eller to næstformænd for politisk styregruppe.
Konklusion
Politisk styregruppe orienteres løbende om bevillinger og afslag fra Ud-over-KANten-pulejn. Når
pujlen har været i gang i et halvt år evalueres det om denne praksis fungerer.
Der vælges en formand og en næstformand for politisk styregruppe.
Ovenstående skrives ind i beskrivelsen af de pågældende led i organisationen.
Bilag
2.a Forslag til organisationsdiagram og beskrivelse af de enkelte grupper (udsendt med dagsordenen)
2.b KulturKANten 2013-2016 Pixiudgave (udsendt med dagsordenen)
3. Drøftelse af sammensætning af grupper i ny organisation
Ved Lis Rom Andersen
Administrativ ledelse indstiller at:
-

Politisk ledelse giver mandat til administrativ ledelse til at nedsætte projekt- og indstillingsgrupper
med den hensigt, at arbejdet med indsatsområderne kan komme i gang hurtigst muligt. Grupperne
nedsættes i henhold til beskrivelsen i bilag 2.a til pkt. 2 og ud fra et princip om at fordele
arbejdsbyrden mellem alle kulturKANtens parter.

-

Projektgruppe og indstillingsgruppe under KONTRAST med sparring fra administrativ ledelse får
til opgave at komme med forslag til medlemmer af styregruppe for KONTRAST.

-

Projektgruppe for Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum og
projektgruppe Kulturel innovation ti ¼ pris med sparring fra administrativ ledelse får til opgave at
komme med forslag til medlemmer af styregruppe for Kunst og Kultur som erhverv og kilde til
vækst.

Referat
Drøftelse af indstillinger
Konklusion
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Administrativ ledelse gives mandat til at nedsætte indstillingsgrupperne for puljen under KONTRAST
og for Talentudvikling, så arbejdet kan påbegyndes. Det er administrativ ledelses ansvar at sørge for at
opgaverne fordeles ligeligt imellem kulturaftalens parter.
Bevillingsgruppe til Ud-over-KANten-puljen, styregruppen for KONTRAST, styregruppen for Kunst
og kultur som erhverv og kilde til vækst - samt projektgruppe for KONTRAST og projektgruppe for
Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum indstilles til godkendelse i politisk
ledelse.

4. Drøftelse af forslag til overordnede kriterier for puljer
Ved Anna Møller Larsen
Administrativ ledelse indstiller at forslag til overordnede kriterier for puljer godkendes
Referat
Drøftelse af indstilling.
Konklusion
De overordnede kriterier blev godkendt af politisk ledelse.
Politisk ledelse ønsker, at projekterne under Ud-over-KANten-puljen bliver nye og spændende, og at
de forholder sig til KulturKANten overordnet set. Det forventes således, at bevillingsgruppens forslag
til kriterier afspejler ovenstående.
Bilag
4. Forslag til overordnede kriterier for puljer (udsendt med dagsordenen)

5. Opfølgning på evaluering af biografordningerne ”Rød Stue i Biografen” og ”Med Skolen i
Biografen”
Ved Lis Rom Andersen
I forbindelse med evalueringen af de tidligere overgangsordninger ønskede politisk ledelse en
yderligere dokumentation for, og beskrivelse af, den pædagogiske formidling af de to biograftilbud
”Rød Stue i Biografen” og ”Med Skolen i Biografen”.
På den baggrund har CFU Nordjylland, som entreprenør på opgaven for Kulturaftale Nordjylland,
udarbejdet notater med dokumentation for benyttelsen af ordningen og beskrivelse af
formidlingsindsatsen i forhold til skoler og institutioner.
Administrativ ledelse anbefaler, at der ved den kommende kontraktfornyelse med CFU optages
resultatmål med fokus på den pædagogiske formidling.
Referat
Drøftelse af ovenstående
Konklusion
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Politisk ledelse godkendte indstilling fra administrativ ledelse
Politisk ledelse ønskede statistisk materiale på brugen af Rød stue i biografen og Med skolen i
biografen. (Bilag 5.c vedhæftet referatet.)
Bilag
5.a Notat vedr. ”Rød Stue i Biografen 2012” (udsendt med dagsordenen)
5.b Notat vedr. ”Med Skolen i Biografen 2012” (udsendt med dagsordenen)
5.c Biografordningerne - opgørelse over antal brugere fordelt på kommuner

6. Evaluering af Herregården Hessel
Ved Lis Rom Andersen
Herregården Hessel har i perioden 2009 - 2012 modtaget statsstøtte på godt 1,3 mio. kr. årligt udbetalt
via Kulturaftale Nordjylland.
Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 nærmer sig sin afslutning, og den politiske ledelse bag
kulturaftalen har på sit møde den 13. juni 2012 udbedt sig en evaluering af Herregården Hessel. Af
referatet fra mødet fremgår det, at den politiske ledelse forventer en evaluering ”hvor udviklingsmål,
regionalt perspektiv og aktiviteter indgår, for derved at kunne vurdere aktiviteten på lige vilkår med de
øvrige aktiviteter, der har modtaget midler under rammerne for kommunalfuldmagtstilskud til
kulturaftalen”.
Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Region Nordjylland og Kulturaftalen rekvireret
evalueringen hos et eksternt konsulentfirmaet.
Evaluator vurderer, at Hessels bestyrelse og daglige leder arbejder i overensstemmelse med formålet
med det statslige tilskud – at sikre stabilitet, sammenhæng, udvikling og dynamik på stedet.
Bestyrelsen og den daglige leder har blandt andet fået etableret en række tilbagevendende aktiviteter
med levendegørelse af gårdens historie og livet på landet, som tiltrækker mange gæster.
Man har de sidste 2-3 år brugt mange kræfter på at opbygge en skoletjeneste, hvor
man tilbyder forskellige forløb med udgangspunkt i Undervisningsministeriets specielle trinmål for de
forskellige klassetrin. Disse aktiviteter udvikles i samspil med lærerne fra de pågældende skoler.
Der er sideløbende blevet opbygget et stort netværk af frivillige, som tager aktivt del i
arrangementerne med levendegørelse, etablering af særlige udstillinger og gennemførelse af
aktiviteterne i skoletjenesten.
I øjeblikket er man i fuld gang med to store udviklingsprojekter: ”Etablering af frugtplantage” og
”Demonstrationsprojekt til bevarelse og benyttelse af gamle korn- og plantetyper på Hessel” der har et
særligt regionalt perspektiv.
Af Herregården Hessels vision fremgår det, at man i alle aktiviteter arbejder med henblik på at tilbyde
”En moderne museumsform, hvor den største del af museumsoplevelsen er ”Museet i
kulturlandskabet”.
Med afsæt i Hessels aktuelle aktiviteter og fremtidsplaner anbefaler evaluator følgende prioritering af
fremtidsmål:
4

1. Skoletjeneste
2. Øget egenindtjening
3. Skærpet profil på herregårdsliv og studedrift i perioden 1880-1925.
Administrativ ledelse anbefaler, at Vesthimmerlands kommune som led i en midtvejsevaluering
udarbejder en forretningsplan for Herregården Hessel med beskrivelse af mulige fremtidsperspektiver
og en tydeliggørelse af, hvordan Herregården Hessel vil udmønte det regionale perspektiv.
Referat
Drøftelse af ovenstående.
Konklusion
Tilskuddet fra rammebevillingen til Herregården Hessel fortsættes til udgangen af juni 2014.
Jan Dyregård støttede ikke beslutningen.
Bilag
6. Evaluering af Herregården Hessel (udsendt med dagsordenen)
7. Underskrivelsesceremoni
Ved Anna Møller Larsen
Underskrivelsesceremonien afholdes i Nordsøen Oceanarium i Hirtshals den 9. januar fra kl. 10.
Endeligt program er under udarbejdelse.
Administrativ ledelse foreslår, at alle medlemmer fra de respektive kulturudvalg, administrativ ledelse,
øvrige administrative medarbejdere, der har relation til kulturaftalen, deltagere på kulturdøgnet – samt
pressen inviteres til begivenheden.
Referat
Der arbejdes på et program, hvor der dels er plads til taler, dels er underholdende indslag, der forholder
sig til indsatserne i KulturKANten.
Konklusion
Politisk ledelse godkendte de foreløbige ideer til arrangementet og deltagerkreds.
8. Drøftelse af forslag om studietur i foråret 2013
Ved Anna Møller Larsen
Politisk ledelse vedtog på møde den 13. juni, at der arbejdes videre med en studietur med
udgangspunkt i KONTRAST.
Politisk ledelse bedes drøfte
-

Fastlæggelse af datoer (6.-8. februar ell. 13.-15. marts )

-

Deltagerkreds
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-

Forventninger til indhold

-

Kommunernes egenbetaling

Referat
Politisk ledelse forsøgte - uden held - at finde en fælles dato for arrangementet. Alternative muligheder
blev drøftet.
Konklusion
Studieturen aflyses og i stedet arrangeres en en-dags-inspirationstur i kombination med et møde i
politisk styregruppe. Sekretariatet sender en Doodle ud med mulige datoer.

9 Orientering om ansøgning til Vækstforum
OplevVækst er et nordjysk program for oplevelsesbaseret vækst. Visit Nordjylland og Aalborg
Samarbejdet har ansøgt om 8 mio. kr. i Vækstforum til en videreudvikling af oplevelsesøkonomien i
Nordjylland. Ansøgningen bygger videre på de resultater, der blev skabt med ApEx, som nu er
afsluttet.
Formålet med ansøgningen er at kapitalisere de investeringer, der allerede er foretaget i
oplevelsesøkonomien gennem fokus på strategi og forretningsudvikling i oplevelseserhvervene.
Programmet OplevVækst indeholder 4 elementer:


Strategisk koordinering og initiativtagning på oplevelsesøkonomiske satsninger



Forretningsudviklingsforløb for minimum 20 kreative og kulturelle virksomheder



Udviklingsforløb for kreative talenter



Udviklingsforløb i netværk med fokus på værdikædeinnovation

Kulturaftale Nordjylland har medvirket i udformning af ansøgningen sammen med ansøgerne, Aalborg
Universitet og Vækstforums sekretariat.
Kulturaftale Nordjyllands indsatsområder Talentudvikling og Kunst og kultur som erhverv og kilde til
vækst supplerer og spiller sammen med OplevVæskst, og Kulturaftalen Nordjylland er derfor flere
steder i ansøgningen nævnt som partner.
Referat
Claus Svenstrup orienterede om, at ansøgningen til OplevVækst er indstillet som ansøgt og kun
mangler Erhvervs- og byggestyrelsen godkendendelse. Der vil blive stillet krav om regional spredning.
Bilag
9. Ansøgning til Vækstforum projekt OplevVækst (udsendt med dagsordenen)

10. Næste møde
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Underskrivelsesceremoni 9. januar fra kl. 10
Ny mødeplan er under udarbejdelse
Referat
Møde i politisk ledelse den 9. januar kl. 8.30 forud for underskrivelsesceremonien
I henhold til drøftelse under pkt. 8, findes en dag, hvor kulturKANten kan tage på en inspirationstur evt. i forbindelse med Kulturpolitisk Topmøde.
Politisk ledelse bedes overveje, hvilke emner der ønskes taget op som temadrøftelse på fremtidige
møder i politisk ledelse. Emner indsendes til sekretariatet.
11. Eventuelt
Claus Svenstrup omdelte materiale fra
- Kultur Punkt 2013 - læs mere på www.kulturpunkt.rn.dk
- Nordjyllandsindsamlingen. Kontakt Anne Marie Heide Hviid tlf 25458090 email amhh@rn.dk for
yderligere information om indsamlingsinitiativet.
- Images Festival. Læs mere på http://www.cku.dk/images-festival/ eller kontakt Signe Leth
40287149, sl@cku.dk eller Karsten Højen 40372585, karsten@goglobalnord.dk
Claus Svenstrup orienterede endvidere om Kulturmødet på Mors. Læs mere her
Sekretariatet orienterede om
- Kulturministerens Kultur Danmark rundtur
Kulturministeren besøger forskellige dele af landet for at drøfte kulturpolitik med fsk.
kulturaktører. Ministeriet er i gang med at planlægge et møde i Nordjylland efter
underskriftsceremonien den 9. januar.
-

Forventet Kulturpolitisk Topmøde den 12. marts
Efterskrift: Der er endnu ikke nogen udmeldinger fra Kulturministeriet om hvorvidt den nye
Kulturminister ønsker at fastholde datoen for Kulturpolitisk topmøde.
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