Referat
Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30
Sted
Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
- mødelokale: Stornoway
Deltagere:
Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune
Arnold Larsen, Thisted Kommune
Bent F. Andersen, Læsø Kommune
Bent Sørensen, Region Nordjylland
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 KulturKANten (referent)
Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse)
Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse)
Referat
1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.12.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til
mødet d.d.
Godkendt
Bilag
1. Referat af møde i politisk ledelse den 05.12.12 (udsendt med dagsorden)
2. Genoptagelse af pkt. 6 fra møde i politisk ledelse den 5. december 2012 vedr. Herregården
Hessel
Politisk ledelse drøftede evalueringen af Herregården Hessel på møde den 5. december og besluttede,
at tilskuddet fra rammebevillingen til Herregården Hessel fortsættes til udgangen af juni 2014. Jan
Dyregård støttede ikke beslutningen.
Efter mødet i politisk ledelse modtog Kulturaftale Nordjyllands sekretariat en administrativ
henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune, der med undren havde vendt sagen i Kultur- og
Fritidsudvalget og herpå ønskede at få klarlagt, om den del af rammebevillingen, som pt. tilgår
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Herregården Hessel ville blive udbetalt til Vesthimmerlands Kommune, hvis Vesthimmerlands
Kommune ikke længere var medlem af Kulturaftale Nordjylland.
Sekretariatet har på baggrund af disse reaktioner forespurgt endnu en gang i Kulturministeriet om,
hvorvidt midlerne er bundet til Herregården Hessel, og om det er muligt at trække Herregården Hessel
ud af Kulturaftalen og udbetale tilskuddet direkte til hjemstedskommunen.
Sekretariatet har tidligere haft en grundig dialog med Kulturministeriet om netop betingelserne for
rammebevillingen for de tidligere kommunalfuldmagtsmidler og har fået den klare opfattelse, at det
var muligt at omdisponere midlerne inden for Kulturaftalens rammer. Sekretariatet fik ligeledes den
opfattelse, at det faktum alene, at Herregården Hessel ikke passer ind i Kulturaftalens indsatsområder
ikke var en god nok grund til at trække den ud af kulturaftalen.
Kulturministeriet har nu klart tilkendegivet, at midlerne - med mindre der er enighed om andet blandt
alle kulturaftalens parter - tilkommer Herregården Hessel - og at det nu er muligt at trække
Herregården Hessel ud af Kulturaftalen og udbetale midlerne direkte til hjemkommunen. Dette er en så
væsentlig ændring i beslutningsgrundlaget for mødet i politisk ledelse den 5. december 2012, at sagen
bør genoptages
Teater Nordkraft i Aalborg kommune modtager også via Kulturaftalen tilskud fra staten gennem en
rammebevilling til små storbyteatre. For at undgå en lignende situation i forhold til Teater Nordkraft,
har sekretariatet endvidere forespurgt i Kulturministeriet om denne rammebevilling også kan trækkes
ud af Kulturaftalen og i stedet gå direkte til hjemstedskommunen. Kulturministeriet har svaret
bekræftende herpå.
Det skal bemærkes at såfremt aktiviteterne ophører, går midlerne tilbage til staten.
Kulturaftale Nordjyllands sekretariat indstiller


at politiske ledelses beslutning på møde 5. december om at lade tilskuddet fra
rammebevillingen til Herregården Hessel bortfalde fra juli 2014 ophæves.



at bevillingen til Herregården Hessel tages ud af KulturKANten 2013-2016 under forudsætning
af at Vesthimmerlands kommune tilslutter sig beslutningen



at rammebevillingen til Teater Nordkraft tages ud af KulturKANten 2013-2016 under
forudsætning af at Aalborg kommune tilslutter sig beslutningen

Referat
Godkendt
Bilag
2. KulturKANten 2013-2016 uden Herregården Hessel og Teater Nordkraft (udsendt med dagsorden)

3. Drøftelse af sammensætning af bevillings-, projekt- og styregrupper
Administrativ ledelse har indhentet forslag fra de nordjyske kommuner /regionen i forhold til
sammensætning af de enkelte grupper under KulturKANten. De foreslåede personer er endnu ikke
spurgt, om de vil være med. I de fleste grupper er indskrevet flere medlemmer end nødvendigt, så hvis
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nogen af de adspurgte takker nej, bliver gruppen blot mindre. I tilfælde af stort frafald, spørges i stedet
personer med lignende profil.
Sekretariatet indstiller at forslag til sammensætning af bevillings-, projekt- og styregrupper godkendes
Referat
Godkendt
Bilag
3. Forslag til deltagere i bevillings-, projekt- og styregrupper under KulturKANten (udsendt med
dagsorden)
4. Orientering om sammensætning af indstillingsgrupper samt tovholdere på øvrige fælles
anliggender under KulturKANten
Referat
Politisk styregruppe tog orienteringen til efterretning
Bilag
4. Deltagere i indstillingsgrupper under KulturKANten samt tovholdere på øvrige fælles anliggender
(udsendt med dagsorden)
5. Drøftelse af Fritidsaftale Nordjylland – MOD 2013-2014
Der har fra politisk hold i en periode været fokus på, om der med fordel kunne indledes et tættere
samarbejde mellem de Nordjyske Kommuner på fritidsområdet. Erfaringerne med Kulturaftalen på
både organisatorisk og produkt niveau, og med mulighederne for fundraising gennem det
tværkommunale arbejde har været vigtige elementer i denne overvejelse.
En embedsmandsgruppe på tværs af de 11 kommuner har på baggrund af de politiske overvejelser
udarbejdet oplægget ”Fritidsaftale Nordjylland – MOD 2013 – 2014”.
Oplægget indeholder en beskrivelse af udfordringer på fritidsområdet generelt og af de mulige
perspektiver i et regionalt samarbejde på dette område.
Visionen for aftalen er, at der på sigt indledes et tæt samarbejde der blandt andet qua ekstern
finansiering fra fonde eller fra staten, kan være med til at bidrage til endnu bedre løsninger på
fritidsområdet.
Første skridt i denne proces er at påbegynde en politisk proces, hvor de øverste politisk ansvarlige for
fritidsområdet mødes fire gange i løbet af 2013 og 2014 for dels at diskutere konkrete udfordringer
med regionalt eller tværkommunalt perspektiv og dels for at komme i dialog med førende forskere og
meningsdannere indenfor fritidsområdet.
Tankerne omkring Fritidsaftale Nordjylland er opstået på baggrund af dialog mellem politikere fra
politisk ledelse i Kulturaftalen. Som en følge heraf sendes aftalen derfor til en første drøftelse i politisk
ledelse.
En endelig godkendelse af Fritidsaftale Nordjylland kræver en politisk godkendelse i de enkelte
kommuner.
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Kulturaftale Nordjyllands sekretariat indstiller


at dokumentet ”Fritidsaftale Nordjylland– MOD 2013-2014” sendes til behandling i de
respektive politiske udvalg i de Nordjyske Kommuner



at KulturKANtens politiske styregruppe henstiller til de enkelte kommuner, at aftalen
godkendes og underskrives

Referat
Godkendt
Region Nordjylland vil drøfte mulig deltagelse i Fritidsaftalen, hvorfor aftalen først sendes til
behandling i kommunerne, når Region Nordjylland har givet tilbagemelding om mulig deltagelse.
Bilag
5. Fritidsaftale Nordjylland (udsendt med dagsorden)
6. Næste møde – herunder også ideer til fremtidige temadrøftelser
Referat
Mødeplanen blev godkendt med følgende ændringer:
Hvis Kulturpolitisk topmøde d. 12. marts aflyses, flyttes mødet i politisk styregruppe fra den 15. marts
til den 12. marts. Hvis Kulturpolitisk topmøde bliver gennemført fastholdes mødet i politisk
styregruppe den 15. marts.
Mødet i politisk styregruppe den 20. juni rykkes til den 19. juni kl. 12.00 -15.00 og afholdes i
Regionshuset.
Administrativ styregruppe inviteres med til studieturen, der afholdes den 10. september
Mødeplan for politisk styregruppe i 2013
Tirsdag den 12. marts Kulturministerens Kulturpolitiske Topmøde (Hvis dette møde aflyses flyttes
mødet den 15. marts hertil)
Fredag den 15. marts kl. 9.00-12.00, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 (Hvis
Kulturpolitisk topmøde den 12. marts ikke afholdes flyttes dette møde til den 12. marts)
Onsdag den 19. juni Kl.12.00-15.00 i Regionshuset
Tirsdag den 10. september, Heldagsmøde – Inspirationstur
Torsdag den 21. november, Årsmøde
Bilag
6. Forslag til mødekalender (udsendt med dagsordnene)
Endelig mødeplan (vedhæftet referatet)
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7. Eventuelt
Politisk styregruppe drøftede tidspunkt og deltagerkreds til Kulturministerens KulturDanmark
dialogmøde, der var placeret i Aalborg umiddelbart efter underskrivelsesceremonien.
Politisk styregruppe besluttede at udsende en pressemeddelelse om det uheldige sammenfald mellem
underskrivelsen og Ministerens efterfølgende møde med KulturDanmark, herunder
deltagersammensætningen på mødet. Sekretariatet udarbejder pressemeddelelse, der sendes til
godkendelse i politiske styregruppe.
Efterskrift
Set i lyset af pressedækningen og selve mødet i Nordkraft, foreslår Sekretariatet for KulturKANten og
formand Anne-Dorte Krog, at kulturKANten i stedet for en pressemeddelelse skriver til
Kulturministeriet, takker for dagen og indbyder til et dialogmøde med politisk styregruppe. Her kan
politisk styregruppe og ministeriet drøfte de regionale udfordringer som fælles markedsføring og
talentudvikling – samt øvrige kommunale og regionale udfordringer. De to emner var nøgleordene fra
mødet på Nordkraft – og ved et dialogmøde vil politisk styregruppe få lejlighed til at præsentere et
større billede af det nordjyske kulturliv.
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