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Referat

Møde i politisk ledelse torsdag den 8. februar 2012 kl. 08.30-10.30
Sted
KUL, NORDKRAFT, Aalborg

Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Bent F. Andersen, Læsø Kommune – afbud
Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune
Gunhild Olesen Møller, Morsø Kommune
Helle Andersen, Region Nordjylland
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune
Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune
Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune – gik kl. 9.30
Mogens Brag, Frederikshavn Kommune, ankom kl. 08.41
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)
Referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 03.11.11 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
• 1. Referat af møde i politisk ledelse den 03.11.11 (udsendt med dagsordenen)
Referat godkendt.
Ingen tilføjelser til dagsorden
2. Status og drøftelse af Kulturdøgnet 1.-2. marts
• Foreløbig deltagerliste (udsendt med dagsordenen)
Status på tilmeldinger, proces, program og involvering af P4 Nordjylland
Administrativ ledelse drøftede inddragelsen af medierne og folketingspolitikere på mødet 5. januar.
Administrativ ledelse indstiller
- At pressen, Folketingets Kulturudvalg og Kulturministeren inviteres til at deltage i afslutningen på
Kulturdøgnet, hvor den store satsning præsenteres.
Referat
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Formand for Kulturaftale Nordjyllands administrative ledelse Lis Rom Andersen orienterede om, at
konsulent Jens Ole Amstrup fra SoulFighters kommer til at føre os igennem Kulturdøgnet.
Programmet vil blive meget involverende. Det er meningen, at de 50 deltagere skal arbejde i
forskellige grupperinger i flere runder, hvor ideerne bliver snævret ind. På dag 2, får man tid til at
finpudse de sidste 4 ideer, inden de kommer for et dommerpanel. Pressen inviteres til afsløringen.
Herefter arbejder vi i kulturaftalen videre med vinder-idéen, som selvfølgelig kan blive ændret lidt
undervejs.
Følg i øvrigt debatten om den store satsning på P4-Nordjylland (Radio) og på P4s hjemmeside
http://www.dr.dk/P4/Nord/Events/20120124125113.htm
Konklusion
Politisk ledelse vedtog at invitere pressen, Folketingets Kulturudvalg og Kulturministeren til
afslutningen på Kulturdøgnet.

3. Forberedelse af første forhandlingsmøde med Kulturministeriet vedr. ny kulturaftale
3.1Orientering fra Kulturministeriet
Referat
Fremadrettet vil midler fra Puljen til kultur i Hele Landet ikke blive givet til enkeltprojekter, men til
indsatsområder, hvor kulturaftalen så selv kan disponere inden for indsatsområdets grænser.
3.2. Orientering vedr. første forhandlingsmøde med Kulturministeriet 16. marts
Referat
Første forhandlingsmøde med Kulturministeriet den 9. januar blev aflyst pga. fyringsrunde i
ministeriet. Nyt møde er planlagt den 16. marts. Inden mødet indsendes KulturKANten version 0.0,
forslag til tidsplan, omverdensanalyse og slutevaluering.
Visionsgruppen forhandler med ministeriet
3.3 Status på effektmål
Referat
Sekretariatet har planlagt et møde med tovholder for effektmålingsgruppen, hvor der skal drøftes
proces. Sekretariatet har talt med vores konsulent i Kulturministeriet, som fortæller, at ministeren er
godt tilfreds med KulturKANten version 0.0 – især blev det overraskende møde og
talentudviklingsdelen fremhævet.
4. Status på Skive Kommunes eventuelle deltagelse i KulturKANten
Referat
Skive har takket nej til et fremtidigt samarbejde og vender sig i stedet mod syd og sydvest.
4. Drøftelse af udkast til evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012
• Endelig slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 til Kulturministeriet
• Oversigt over projekter under Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 (udsendt med dagsordenen)
Den endelige evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 skal indsendes til Kulturministeriet
efter godkendelse i politisk ledelse og danne baggrund for den kommende kulturaftale.
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I evalueringen gives en vurdering af, hvordan målene inden for hvert af indsatsområderne (temaerne) i
den hidtidige kulturaftale er blevet opfyldt og hvad vi skal være opmærksomme på fremover.
Herudover gives en vurdering af, hvordan kulturaftalen forholder sig til de syv succesparametre, som
Kulturministeriet har opstillet for kulturaftaler.
Administrativ ledelse indstiller
- At udkast til evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 godkendes og efterfølgende
indsendes til Kulturministeriet, så den kan danne baggrund for forhandlinger om ny kulturaftale
Referat
Ole B. Sørensen RN beder om at få indskrevet under ”samarbejde og dialog”, at det sidste år er blevet
brugt til at forberede den nye kulturaftale og at politikerne er meget involveret i denne proces.
Konklusion
Med Ole B. Sørensens ændringer er evalueringen godkendt.
Evalueringen og Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 i tal sendt ud til alle kulturudvalg.

5. Orientering vedr. kontrakter på gamle overgangsordningsaktiviteter under kulturaftalen,
samt drøftelse af evaluering af aktiviteterne
Kontrakterne på de gamle overgangsordningsaktiviteter, som vi har besluttet at videreføre for den
ekstra 50 øre per borger, der er bevilget i 2011 og 2012 er nu på plads.
Aktiviteterne skal evalueres inden udgangen af 2012 med henblik på at få klarlagt, om de skal
videreføres i den nye kulturaftale.
Administrativ ledelse har bedt de temaansvarlige for børnekultur og talentudvikling om at udforme et
oplæg til administrativ ledelse om, hvordan aktiviteterne kan evalueres.
Administrativ ledelse indstiller
- At der hyres en ekstern evaluator til at udføre en samlet evaluering for aktiviteterne med
indstillinger til, hvad der skal gøres fremadrettet
- At midlerne til denne tages af den buffer, der blev indlagt i bevillingsrunden vedr. 2012midlerne.
Referat
Anne-Dorte Krog foreslår, at sociologistuderende kan gennemføre evalueringen.

Konklusion
Politisk ledelse vedtog at, der ansættes et par studentermedhjælpere til at udføre evalueringen af
aktiviteterne – både de aktiviteter, der er finansieret af de ekstra bevilgede 50 øre per indbygger - og de
der er finansieret direkte fra staten. Midlerne tages fra bufferen, der blev indlagt i bevillingsrunden
vedr. 2012.
6. Orientering fra formand og sekretariat om den generelle udvikling inden for Kulturaftale
Nordjylland
2.1 Økonomi
2.1.1 Orientering vedr. opsamling på Kulturaftale Nordjylland 2005-2008
Kunststyrelsen (nu Kulturstyrelsen) har efter indsendelsen af revisorerklæringen vedr. projekterne
Digitales og Light Vision besluttet at lukke sagen vedr. Kulturaftale Nordjylland 2005-2008.
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Vi afventer nu opkrævning fra Kunststyrelsen i forhold til uforbrugte og forkert udbetalte midler, for at
Kulturaftale Nordjylland også kan afslutte sagen.

Midler til tilbagebetaling til Kulturministeriet
Tilbagebetaling KUM Skolernes Kunstforening (2)
Tilbagebetaling KUM Skolernes Kunstforening (2)

KUM udbetalt til 2006, men ikke forbrugt
KUM udbetalt i 2005, bevilget, men ikke udbetalt til projekter

beløb
7.654,00
7.903,00
8.179,00
8.209,00
9.619,00
9.879,00
10.224,00
10.316,00
400.000,00
250.000,00

I alt til tilbagebetaling

721.983,00

Tilbagebetaling KUM Skolernes Kunstforening (2)

Tilbagebetaling KUM Skolernes Kunstforening (2)
Tilbagebetaling KUM Amatørscenen Skansen

Tilbagebetaling KUM Amatørscenen Skansen
Tilbagebetaling KUM Amatørscenen Skansen
Tilbagebetaling KUM Amatørscenen Skansen

årstal
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

Referat
Politisk ledelse tog sagen til orientering
6.1.2 Orientering vedr. The Lauritz Melchior International Singing Competition og overførsel af
bevilgede midler til 2014.
Referat
LMISC fik bevilget 100.000 kr. til 2011 fra KAN og 400.000 fra KUM i 2011. Projektet har fundet
sponsorer, der har sat forskellige ydelser og udstyr gratis til rådighed, hvorfor projektet har genereret et
overskud i 2011. Kulturministeriet ønsker ikke at få tilbagebetalt en del af deres bevilling og projektet
har spurgt KAN, om de må have lov at overføre deres bevilling til brug i den næste konkurrence som
kommer til at ligge i 2014. Kulturaftale Nordjyllands administrative ledelse har godkendt, at midlerne
overføres til afholdelse af LMISC i 2014 under samme betingelser som i den oprindelige bevilling.
Konklusion
Politisk ledelse tog sagen til orientering.

7. Nyt fra kulturudvalg
Referat
På sidste møde i politisk ledelse foreslog Mogens Brag, at man skulle holde et møde i politisk ledelse
vedr. videndeling og erfaringsudveksling. Baggrunden var et ønske om at høre mere om de
udfordringer de enkelte kommuner har på kulturområdet.
Sagen blev drøftet.
Konklusion
Vi bibeholder kulturudvalgsrunden, men tilføjer fremover en emnedrøftelse sidst på dagsordenen.
Politisk ledelse peger fra gang til gang på, hvilket emne, der skal drøftes. Møderne i politisk ledelse
forlænges, så der kan blive plads til emnedrøftelsen. Til næste møde i politisk ledelse ønsker politisk
ledelse at drøfte haller (drift vedligehold samarbejde, tilskud, timer i haller selvejende kontra
kommunale) Mødet forlænges, så det bliver 8.30-11.30 med emnedrøftelsen til sidst, så de, der ikke
har interesse i emnet, kan gå tidligere.
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Politikerne orienterede om nyt fra deres respektive udvalg:
Gunhild Olesen-Møller, Morsø kommune, orienterede om indvielse af den nye musiksal i det gamle
gasværk i Nykøbing og om involvering af Kulturelt Samråd i forhold til udvikling af ny kulturplan. Af
lokale udfordringer pegede Gunhild Olesen-Møller på udflytningen af Limfjordsteatret, hvor
kommunen har lånt penge af staten og pt. arbejder på at finde egenfinansieringen.
Ole B. Sørensen, Region Nordjylland, orienterede om, at RN holder møde 10. april, hvor de vil
invitere folk til at udfordre dem på, hvad RN’s nye kulturstrategien skal være. Herudover har RN stået
for et stort kor-arrangement i forbindelse med melodigrandprix, hvor der har været korsang i
Aalborghallen, på gaderne, i tog og busser. Vækstforum vedtog på deres sidste møde, at der skal laves
centrale initiativer på 4 områder for de sidste 40 mio. Et af disse områder er oplevelsesøkonomi. En
stor udfordring er, at ApEx er lukket, så spørgsmålet er, hvem der skal løfte opgaven.
Helle Bak Andreasen, Jammerbugt kommune, orienterede om, at kommunen har afholdt et møde med
kulturelt samråd, om hvordan man udvikler kulturen i kommunen. Herudover arbejdes der med skabe
mere dagligt liv på Mediecenteret, ved blandt andet at flytte musikskoleelever ind i lokalerne. Der
arbejdes endvidere på at udvikle en ny model for sommerskole, hvor man f.eks. kunne lave fysik og
kemi ude i naturen. Helle Bak Andreasen gjorde endvidere opmærksom på, at det nu er muligt at søge
om tilskud til kulturprojekter under kommunens landdistriktsmidler.
Mads Sølver Pedersen og Anne-Dorte Krog, Aalborg kommune, orienterede om, at man i Aalborg
kigger på, hvordan man skal tackle museumsområdet i fremtiden. En af udfordringerne er renovering
af KUNSTEN - et projekt til 130 mio kr!
Herudover er der igangsat en halkapacitetsanalyse, hvor der stilles varmefølsomme kameraer op i alle
haller, for at måle den faktiske brug af hallerne.
Aalborg kommune har fået midler fra biblioteksstyrelsen til en brugeranalyse af de selvbetjente
biblioteker, hvor man blandt andet skal se på formidling uden personale.
Af igangværende projekter er ansøgninger vedr. regionale spillestedet, hvor både Skråen og
Studenterhuset søger, planlægning af atletikhallen ved Gigantium og udvikling af et talentakademiet,
som et regionalt tilbud a la MGK indenfor kunst, teater og litteratur (beskrivelse udsendt med
referatet).
Herudover har der været afholdt Foreningernes Dag med speeddating, hvor foreninger har haft
mulighed for at møde hinanden og kommunen og stille alle mulige spørgsmål. Senere i dag er der
Sport2go Evalueringkonference. Projektet har fungeret godt og fået gjort rigtig mange inaktive unge
aktive. Konceptet, hvor unge for 250 kr. om måneden har adgang til en masse aktiviteter, og hvor man
blot skal sende en sms, for at tilmelde sig, er en stor succes. Sport2Go afprøves nu også for
målgruppen 55+.
Eskild Slot Andersen, Brønderslev kommuner orienterede om det svære arbejde med at finde en fælles
administrativt grundlag på halområdet, når man i kommunen har mange forskellige typer af haller. En
anden aktuel udfordring for kommunen er arbejdet med at få lavet en kulturskole, hvor musikskolen,
billedskolen m.fl. sammenlægges.
Eskild Slot Andersen fortalte endvidere, at Brønderslev kommune har vundet konkurrencen Vores
Kunst (DR) og efterspurgte en kulturpris i Nordjylland.
Arnold Larsen, Thisted kommune orienterede om, at Thisted arbejder med udformningen af en ny
kulturpolitik, og at man har stor succes med at have repræsentanter fra forskellige kunstarter og
borgerne med i processen.
Thisted kommune er i gang med at indgå samarbejde med Morsø og Jammerbugt kommune med
henblik på en fælles ansøgning om et regionalt spillested.
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Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord kommune, orienterede om, at der er afholdt Kulturuge først i maj
med 40-50 forskellige arrangementer. Herudover tyder det på, at Fyrkat kommer på Unescos
kulturarvsliste, hvorefter udfordringen bliver, hvordan man skal formidle så stort et projekt. En anden
udfordring er, at Mariagerfjord kommune er i gang med at indgå en ny 4-årig aftale med Himmerlands
Teater, men mangler midler til talentudviklingsdelen.
Jan Dyregaard, Vesthimmerlands kommune, orienterede om, at man er i gang med at implementere
den nye folkeoplysningslov. Herudover er der ved at komme rigtig gang i Vesthimmerlands musikhus
i Aars, hvor der er et godt samarbejde mellem frivillige og den professionelle ledelse og et godt
musikmiljø – Jan Dyregaard vil gerne invitere til Aars, så politisk ledelse kan se det.
En solskinshistorie i Vesthimmerland pt. er en meget aktiv kulturskole, der har fået penge til at lære
børn skal spille violiner.
Mogens Brag, Frederikshavn kommune, orienterede om, at Thomas Østergaard ikke længere er Kultur
og Fritidschef - og at der er sket en del besparelser på området. Der praktiseres udvikling gennem
oprydning, hvilket blandt ses ved, at man har nedlagt 20 fodboldbaner og lagt midlerne til græsslåning
ud til foreningerne.
I forhold til halområdet er man ved at implementere Konventus-systemet fra DGI, men kunne godt
tænke sig en videreudvikling, hvor man via smartphones kunne se, når hallen var ledig.
Der arbejdes endvidere på en ansøgning til regionalt spillested for Det Musiske Hus.
Lene Schmidt Aalestrup, Rebild kommune, orienterede blandt andet om, at man har afsluttet
udarbejdelsen af en folkeoplysningspolitik. Der lægges i den forbindelse op til at lave et fritidsråd. Det
har været en udfordring af fastlægge lokaletilskud, hvor man er endt med at give lidt mindre til
spejderhuse og fitnesscentre og har gradueret tilskud til ridehaller.
I år er der 100 års jubilæum for Rebildfesten - og der skal i den forbindelse skabes meget mere
aktivitet. Herudover skal der bygges et nyt bibliotek i Støvring. Vi vil gerne have biblioteker og
kulturhuse tæt sammen for at skabe synergieffekter.
Det lokale erhvervsliv, kultur og turisme arbejder sammen, for at få skabt mere turisme i kommunen.
Man vil lave fælles pulje til nye tiltage, hvor alle f.eks. laver det samme tema i en uge f.eks. jazz eller
gourmet.
Herudover har der netop været afholdt DM i skolehåndbold, hvilket gav god energi og fokus på
håndboldsporten.

8. Næste møder
• Mødeplan for Kulturaftale Nordjylland 2012 revideret febr. 2012
Politisk ledelsesmøde er fejlagtigt sat til 6. dec. – den rigtige dato er 5. dec.
Fremtidige møder er blevet forlænget med en time af hensyn til temadrøftelser.
Reserver venligst 22. marts til Kulturpolitisk Topmøde i Fredericia. Invitation sendes ud til politisk
ledelse, når den foreligger fra Kulturministeriet.
9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt
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