Referat
Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00
Sted
Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2
Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Bent F. Andersen, Læsø Kommune – ikke til stede
Bent Sørensen, Region Nordjylland – ikke til stede
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 – afbud Jens Porsborg deltog i stedet
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland
Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - afbud
Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent)
Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13.06.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Referat
Godkendt
Bilag
1. Referat af møde i politisk ledelse den 13.06.12
2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011
Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september
2012.
Administrativ ledelse indstiller, at regnskaberne godkendes
Referat
Godkendt
Bilag
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2. Revisorpåtegnet årsregnskab for Kulturaftale Nordjylland 2011
2. Årsregnskab rammebevilling for små storbyteatre 2011
3. Ny kulturaftale
3.1 Orientering fra 2. forhandlingsmøde i Kulturministeriet den 27.06.2012
2. forhandlingsmøde med Kulturministeriet var vellykket. Ministeriet var meget tilfreds med udspillet
til ny kulturaftale og havde ikke nogen væsentlige indholdsmæssige bemærkninger ud over de ting,
som vi endnu ikke har skrevet ind i aftalen som organisering og effektmåling mv. Det endelige udspil
til ny kulturaftale, med ovenstående indskrevet, skal sendes ind til ministeriet 7. september.
Referat
Taget til efterretning
Den endelige udgave af Kulturaftalen, som sendes til Kulturministeriet d. 7. september sendes også til
politisk ledelse.
3.2 Drøftelse af ny kulturaftaletekst
KulturKANten version 1.0 er den opdaterede version af den nye kulturaftale.
Følgende blev drøftet på møde i administrativ ledelse den 16. august:
Drøftelse vedr. kulturarvsområdet:
Thisted kommune har fået en henvendelse fra en repræsentant fra kulturarvsmiljøet, der gav udtryk for,
at kulturarvsområdet er underprioriteret i udkastet til ny kulturaftale.
Der var enighed i administrativ ledelse om, at indsatsområderne skal være genreuafhængige. Der er
mange muligheder for at være med i projekter som kulturarvsinstitution eller kulturarvsmiljø/lokalitet,
hvilket er beskrevet mange steder i aftaleteksten.
Drøftelse om internationalisering:
Det blev drøftet, hvorvidt det internationale fokus er for utydeligt i aftaleteksten.
Den internationale dimension er indskrevet i KONTRAST og kan yderligere udbygges i projekter
under puljerne ved at sætte det internationale perspektiv som et kriterium for søge om støtte.
Referat
Politisk ledelse bad sekretariatet om at skive internationalisering gange kort ind i de øvrige
indsatsområder.
Bilag
3.2 KulturKANten version 1.0
3.3 Organisering i ny kulturaftale
Sekretariatet foreslår at vedlagt tekst indskrives i udkast til ny kulturaftale
Referat
Godkendt
Bilag
3.3 Forslag til samarbejdsorganisation
3.4 Fordeling af midler
Administrativ ledelse indstiller at budgetterne for de enkelte indsatsområder vedtages.
Referat
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Godkendt
Bilag
3.4 Forslag til fordeling af midler sendt til KUM
3.4 Forslag til budget for de enkelte indsatsområder
3.5 Effektvurdering i ny kulturaftale
Sekretariatet har bedt Louise Skov Nielsen, der tidligere har foretaget evalueringerne af de tidligere
overgangsordningsaktiviteter, gennemgå effektmål for indsatsområderne i den nye kulturaftale, samt
komme med et forslag til metode for effektmåling.
Administrativ ledelse indstiller at ændringerne i effektmål godkendes.
Administrativ ledelse indstiller at ekstern evaluering som overordnet princip godkendes.
Referat
Godkendt
Bilag
3.5 Forslag til ændringer i effektmål
3.6 Øvrige fælles anliggender: TeaterTALENTnord
På det foreliggende økonomiske grundlag kan administrativ ledelse ikke anbefale projektet.
Administrativ ledelse bakker op om talentudvikling inden for teaterområdet, og anbefaler at projektet
genovervejes på andre økonomiske vilkår.
Referat
Godkendt
Bilag
3.6 TeaterTALENTnord ny modelskitse for driftsperiode 2012-2016
3.7 Øvrige fælles anliggender: Orkesterskolen
Politisk ledelse besluttede på møde den 13. juni at spørge de unge på Orkesterskolen, hvad deres
udbytte er, hvor og hvordan orkesterskolen kan videreudvikles. Der er derfor hen over sommeren
foretaget en spørgeskemaundersøgelse på denne baggrund.
Administrativ ledelse indstiller, at Orkesterskolen fortsat støttes i den nye kulturaftale.
Referat
Godkendt
Bilag
3.7 Brugerundersøgelse Orkesterskolen
3.8 Øvrige fælles anliggender: Herregården Hessel
Politisk ledelse ønsker en evaluering af Herregården Hessel, hvor udviklingsmål, regionalt perspektiv
og aktiviteter indgår, for derved at kunne vurdere aktiviteten på lige vilkår med de øvrige aktiviteter.
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Administrativ ledelse indstiller, at sekretariatet bemyndiges til i samarbejde med Vesthimmerlands
Kommune og Region Nordjylland at udarbejde en evaluering med ekstern evaluator.
Referat
Politisk ledelse bad om at få en økonomidel indskrevet i evalueringsrammen
Evalueringen skal ligge klar til behandling i politisk ledelse 5. december 2012
Bilag
3.8 Herregården Hessel - ramme for evaluering (udleveret på mødet og vedhæftet denne mail)
3.9 Øvrige fælles anliggender: Brønderslev forfatterskole
Politisk ledelse besluttede på møde den 13. juni 2012 at fortsætte med at støtte ordningen, men
drøftede samtidig sammensætningen af elever på skolen. Politisk ledelse ønskede i den forbindelse at
undersøge om midlerne kunne målrettes de deltagere, der kommer fra Nordjylland.
Brønderslev Forfatterskole modtog i 2011 et tilskud på 37.200 fra Kulturaftale Nordjylland. Det
samlede 2011-budget var 551.500 kr. Opgørelsen over deltagere fra 2004-2012 viser, at der i
gennemsnit har været 24,4 procent deltagere fra Nordjylland. I forhold til dette udgør tilskuddet fra
Kulturaftale Nordjylland kun 6,7 procent af budgettet, hvilket betyder, at tilskuddet fra Kulturaftalen
allerede tilfalder nordjyske elever.
Referat
Taget til efterretning
Bilag
3.9 Geografisk fordeling af elever på Brønderslev Forfatterskole
3.9 Brønderslev Forfatterskoles årsregnskab 2011
4. Igangsættelse af ny kulturaftale
Administrativ ledelse drøftede på møde 16. august 2012 tidsplan for ny kulturaftale.
Administrativ ledelse indstiller at første ansøgningsfrist sættes til 1. april 2013 og at sekretariatet
herudfra udarbejder et forslag til tidsplan.
Administrativ ledelse indstiller ligeledes at der, når organisationen er på plads,
nedsættes en gruppe, der skal lave forarbejdet inden igangsættelse af indsatsområderne – herunder
organisering af hvert indsatsområde.
Referat
Godkendt
5. Drøftelse af forslag om studietur i foråret 2013
Politisk ledelse vedtog på møde den 13. juni, at der arbejdes videre med en studietur med
udgangspunkt i KONTRAST.
Politisk ledelse bedes drøfte mulige datoer samt komme med forslag til destination.
Referat
Polisk ledelse ønsker, at studieturen skal gå til Barcelona. Studieturen skal ligge i uge 5 eller 6.
6. Næste møde/mødeplan
Møder i administrativ ledelse:
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Torsdag den 4. okt. kl. 12.00-15.00
Møder i politisk ledelse:
Onsdag den 5. sep. kl. 8.30-10.00
Onsdag den 5. dec. kl. 08.30-11.30
Referat
Fremadrettet ønsker politisk ledelse, at møderne ligger kl. 9.00-12.00. Møderne må ikke ligge på
onsdage.
7. Eventuelt
Der skal laves en ”pixibog” til politisk ledelse med beskrivelser af alle de projekter og øvrige fælles
anliggender, der kommer til at køre i den nye kulturaftale
De fire borgere, der deltog i Kulturdøgnet skal også inviteres til underskrivelsen af den nye
kulturaftale.
Fremadrettet samles alle bilag til møderne i politisk ledelse i én pdf, hvor det af hvert bilag fremgår
hvilket punkt, det hører under.
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