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Rammeaftale 2013-2015 mellem Aalborg Kommune, Kulturstyrelsen og Aalborg
Symfoniorkster.
2011-8426.
Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Rammeaftale 2013-2015 for
Aalborg Symfoniorkester samt Strategiplan for Aalborg Symfoniorkester 2012-2015.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Der indgås hvert fjerde år en trepartsaftale mellem Aalborg Symfoniorkester (herefter ASO), Kulturstyrelsen og Aalborg Kommune om ASO’s virke som landsdelsorkester. Kulturstyrelsen har jf.
Musikloven det overordnede kulturpolitiske ansvar for landsdelsorkestrene og dermed også ASO.
Derfor er det Kulturstyrelsen, der på Kulturministeriets vegne har stået for forhandlingerne og været
tovholder på udarbejdelsen af de nye rammeaftaler med de fem landsdelsorkestre.
Processen omkring udfærdigelsen af rammeaftalen for 2013-2015 (oprindeligt 2012-2015) begyndte
i februar 2011. Efter et regeringsskifte, tre kulturministre, to musikchefer for ASO samt en række
omstruktureringer i Kulturstyrelsen er der nu et forslag til rammeaftale for ASO (se bilag 1).
Rammeaftalen er som noget nyt bygget op efter en fast skabelon, der er ens for alle fem landsdelsorkestre. Skabelonen er udarbejdet af Kulturstyrelsen. Der er tale om en rammeaftale, der ikke er så
deltaljeret som aftalerne med ASO tidligere har været. ASO har i forbindelse med forhandlingen om
rammeaftalen udarbejdet en strategi, for perioden 2012-2015, der er retningsgivende for ASO’s
virksomhed (se bilag 2). De heri beskrevne handlinger og strategier for perioden er ikke indføjet i
den foreliggende aftale, men vedhæftes derimod som bilag til aftalen. Strategien skal bruges i
ASO’s daglige virke og skal løbende opdateres således, at nye udfordringer og opgaver kan løses.
Jf. forslag til rammeaftale er:
ASO’s mission:
 med base i Musikkens Hus at sikre et bredt og alsidig spekter af koncertaktiviteter og kunstneriske oplevelser på allerhøjeste niveau
 at være i samspil og dialog med det omgivende samfund og kulturliv
 at bidrage til udviklingen af det nordjyske musik- og kulturliv
 at have globalt udsyn og markere sig nationalt som internationalt
 at arbejde med at skabe og fortsat udvikle formidlingsindsatsen overfor børn, unge og voksne.
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ASO’s vision:
 at være et dynamisk, nyskabende, udadvendt og ambitiøst symfoniorkester
 at være en naturlig del af borgernes hverdag, fra de yngste til de ældste, lokalt og i regionen.
Med udgangspunkt i den ovennævnte mission og vision for ASO samt Musikloven er der i den udarbejdede strategi opstillet en række opgaver og mål for orkestret i aftaleperioden.
ASO har tre overordnede opgaver og dertil hørende mål:
1. Koncerter og forestillinger
o Gøre publikum i alle aldre nysgerrig efter at opleve klassisk musik
o Publikum og borgere i hele regionen oplever et nærværende ASO
o ASO er aktivt og i samspil med sine omgivelser
2. Formidling til børn og unge
o Styrke den almene viden om klassisk musik hos børn og deres forældre samt unge i regionen.
o Styrke den musikalske fødekæde fra amatør til professionel og dermed skabe et klassisk
musikmiljø i Aalborg og i regionen.
3. Udvikling af musiklivet
o Udvikling af nye koncertformer
o Katalysator for national og international opmærksomhed til regionen og Aalborg.
Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at den af ASO udarbejdede strategi samt rammeaftalen i tilfredsstillende omfang understøtter Aalborg Kommunes nye kulturpolitik.
Med hensyn til afrapportering og årsrapport har afsnittet et meget mindre omfang end normalt i de
indgåede aftaler, da der foreligger en særskilt lov (Nr. 1531 af 21. december 2010) om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og det er derfor forvaltningens vurdering, at en henvisning herudover til Aalborg Kommunes Administrative forskrift
nr. 26 om samarbejdet med selvejende institutioner, er fyldestgørende.
Det foreliggende forslag til rammeaftale blev godkendt af ASO’s bestyrelse på deres møde den 21.
november 2013.

Bilag 1 - udkast til rammeaftale
Bilag 2 - strategi
Beslutning:
Godkendt.
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