#BREVFLET#

Aftale mellem Aalborg Kommune og
Aalborg Karneval for perioden
1.- 1. 2014 – 31.12. 2017

Aalborg Kommune
Sundheds - og Kulturforvaltningen

Forord
Formålet med denne aftale er, at skabe et udviklings- og dialogredskab mellem Aalborg
Kommune og Aalborg Karneval, der kan være med til at fremme foreningens udvikling og
betydning i Aalborg. Aftalen er ikke dækkende for hele karnevalets virke, men har udpeget
en række områder, som Aalborg Karneval og Sundheds- og Kulturforvaltningen er enige
om, at der fokuseres på de kommende år.
Aftalen skal give bestyrelse og daglig ledelse et grundlag for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan kvalitetsudvikle Aalborg Karneval.
Derfor er det vigtigt at aftalen er et overskueligt og anvendeligt værktøj, som ikke alene
skaber klarhed om rammen for den fremtidige drift og de udpegede udviklingsområder, men
også giver den nødvendige frihed, der muliggør hurtige beslutninger.
Selv om aftalen udstikker den formelle ramme for driften af Aalborg Karneval, skal den ikke
opfattes som noget endeligt, men som et udgangspunkt for en fortløbende dialog og et
konstruktivt samarbejde mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune.
Aftalen, som er gældende indtil 31.12. 2017, indeholder udover specifikke oplysninger om
det kommunale driftstilskuds størrelse, afgrænsning af ansvar og kompetence også operationelle udviklingsmål, som ønskes opnået indenfor aftaleperioden.

Aalborg Karnevals formål
Aalborg Karneval har et ideelt sigte og må ikke i sit virke styres af individuelle eller interesseorganisationsbundne økonomiske interesser.
Aalborg Karnevals formål er:



At udbrede forståelsen af og kendskabet til karnevalets traditioner, historie, musik,
universelle karakter og lokale forskelligheder.
At stille rammer til rådighed for folkekulturel egenaktivitet for børn og unge gennem
karneval og andre kulturarrangementer der relaterer sig til årets gang og folkelige
traditioner.

Aalborg Karnevals vision
Aalborg Karnevals vision er at være Nordeuropas største folkelige karneval og verdens
bedste medskabende karneval med deltagelse af både danske og internationale amatørgrupper på et højt kunstnerisk niveau. Aalborg Karneval stiler mod at samle Nordjylland og
tiltrække gæster fra ind- og udland. Aalborg Karneval skal være et tilløbsstykke, som skaber værdi for både deltagere, region og erhvervsliv i gensidig forening. I Aalborg Karneval
har alle en interesse i at skabe et økonomisk rentabelt karneval og en kunstnerisk udvikling
i alle aktiviteter for alle relevante målgrupper.

Udviklingsmål


Det er et udviklingsmål at konsolidere økonomien, således at de kunstneriske aktiviteter kan udvikles.
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De kunstneriske aktiviteter holdes under løbende udvikling, bl.a. med et nyt tema hvert
år. I kontraktperioden er det endvidere et mål at udvikle og afprøve sideaktiviteter som
en maskerade, et karnevalsløb mm.
Kildeparken ændres fra en koncertplads til en oplevelsesjungle. Konceptet for Kildeparken gentænkes og der udvikles og defineres nye, værdiskabende aktiviteter.
Aalborg Karneval vil flytte fokus fra salg til loyalitet. Der skal udvikles og eksperimenteres med forskellige indholdselementer i loyalitetsarmbåndet, så køberne oplever den
optimale værdi.
Samarbejdet med partnere, sponsorer og andre foreninger udvikles. Dels for at sikre
økonomien og dels for at stimulere interessen for Aalborg Karneval.
Samarbejdet med egne frivillige intensiveres. Det er en målsætning at mængden af
medlemmer i karnevalsforeningen øges, og mængden af egne frivillige øges, så karnevalet i højere grad selv kan varetage diverse opgaver.
Børnekarnevalet udvikles i samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører og
gennem et øget samarbejde med skoler og foreninger. Der arbejdes løbende med tiltag i lokale miljøer i form af workshops for lærere, karnevalstema i undervisningen og i
DUS-ordninger mm.
I regi af Carnival Village udvikles der lokale kunstneriske produktioner på et stigende
kunstnerisk niveau og med stadigt flere deltagere.
Der arbejdes løbende med en offensiv og positiv fortællestrategi, således at Aalborg
Karneval i stigende grad bliver kendt som en væsentlig kunstnerisk, involverende og
værdifuld nordjysk event med international rækkevidde.

Oplysningspligt og opfølgning på udviklingsmål
Årsberetning og årlig opfølgning på udviklingsmål:
Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsberetning, hvoraf status, eventuel
overførsel til næste budgetår samt bemærkninger til regnskabsresultatet fremgår af det
økonomiske resultat. Ligeledes er nøgletal for udviklingen af aktiviteter og økonomi obligatoriske.
I forbindelse med årsberetningen udarbejdes en selvstændig kortfattet oversigt for,
hvor langt Aalborg Karneval er nået med opfyldelsen af ovennævnte udviklingsmål.
Redegørelsen skal være meget konkret og relatere sig direkte til de opstillede udviklingsmål.
Årsberetningen og redegørelsen for, hvor langt Aalborg Karneval er nået med opfyldelsen af udviklingsmålene behandles af afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid og
forelægges Sundheds- og Kulturudvalget til orientering.
Virksomhedsplan
Aalborg Karneval skal udarbejde og løbende vedligeholde en virksomhedsplan, der
understøtter foreningens formål og udmønter ovenstående udviklingsmål i operationelle kvalitative og kvantitative mål. Herunder beskrivelse af aktuelle og konkrete tiltag,
fremtidsplaner og visioner.
Virksomhedsplanen, indeholdende økonomisk status, visioner og finansieringsplaner
samt øvrige forhold efter Aalborg Karnevals egne ønsker, fremsendes senest 1. kvartal
2017 til skole- og kulturforvaltningen, hvor den danner grundlag for en drøftelse i skoleog kulturudvalget og for en fornyelse/ genforhandling af den flerårige aftale.
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Udover at være et informationsredskab i forbindelse med Aalborg Kommunes tilsyn
samt til bevillingen af tilskud og udarbejdelse af flerårige aftaler er virksomhedsplanen
også tiltænkt andre formål såsom.
- Orientering og oplysning for interesserede
- Arbejds- og styringsredskab for personale, ledelse og bestyrelse
- Kontakt til, og orientering af, andre tilskudsgivere og sponsorer

Tilskud
Aalborg Karnevals drift er baseret på kommunale tilskud suppleret af egen indtjening, øvrige offentlige tilskud, private fonde og sponsorstøtte.
Aalborg Karneval modtager et årligt driftstilskud fra Aalborg Kommune. For kalenderåret
2014 ser tilskudsbeløbene således ud:

Årstal

Husleje

Bruttobevilling

Carnival Village og
Børnekarneval

Aalborg Karneval

2014

0 kr.

499.000 kr.

249.500 kr.

249.500 kr.

2015

0 kr.

499.000 kr.

249.500 kr.

249.500 kr.

2016

0 kr.

499.000 kr.

249.500 kr.

249.500 kr.

2017

0 kr.

499.000 kr.

249.500 kr.

249.500 kr.

Aftalen tilsigter budgetgaranti i aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med
byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet med deraf følgende konsekvensrettelse i de formulerede udviklingsmål.
Ændringer i aftalen kan i princippet ikke finde sted med mindre det skyldes konkrete forhold
som Aalborg Karneval eller Aalborg Kommune ingen indflydelse har på. Det kan være ændringer i lovgivning eller ændrede forudsætninger som følge af påbud fra staten eller andre
myndigheder.
Ændring af foreningens samlede tilskudsbevilling kan i øvrigt finde sted i forbindelse med
genforhandlingen af aftalen. Eventuelt opsparede midler fra tidligere år kan kun efter særlig
aftale med Aalborg Karneval indgå i en reduktion.
Iværksættelse af aktiviteter med henblik på at forøge indtægterne er en naturlig forudsætning for karnevalets drift og forudsætter ikke forudgående accept fra Sundheds- og Kulturforvaltningen, så længe aktiviteterne holdes inden for kommunalfuldmagtens grænser og
relaterer sig til Aalborg Karnevals formålsparagraf.

Økonomi
Det kommunale driftstilskud udmeldes fra Sundheds- og Kulturforvaltningen i forbindelse
med vedtagelsen af Aalborg Kommunes flerårsbudget i oktober måned. Udbetaling af tilskuddet sker automatisk primo januar.
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Aalborg Karneval skal inden den 1. oktober hvert år indsende et, af minimum registreret revisor, revideret og bestyrelsesgodkendt regnskab til Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Da Aalborg Kommune har øremærket en væsentlig del af tilskuddet til Carnival Village og
Børnekarnevalet, ønskes der i det samlede regnskab en tydelig markering af udgifter og
indtægter til disse projekter.
Aalborg Kommunes administrative forskrift nr. 26 for Aalborg Kommunes samarbejde med
foreninger og selvejende institutioner er gældende.
Overførsel mellem årene
Overførsel af mindre-/merforbrug følger de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioner.

Løn og personaleforhold
Udgifter til løn, pension og personale omfattes af tilskudsbevillingen og administreres af institutionens daglige ledelse. Der er ikke fra kommunen fastlagt personalenormeringer, hvorfor antallet af ansatte og finansieringen af disse, alene er et forhold mellem den kunstnerisk / administrative leder og institutionens bestyrelse.
Ændringer i indplacering af leder skal forelægges byrådet gennem Sundheds- og Kulturforvaltningen efter de til enhver tid gældende regler.

Vedligeholdelse
Aalborg Kommune stiller i aftaleperioden kontorlokaler på Huset til rådighed for Aalborg Karneval. Det skal bemærkes at:

-

den indvendige vedligeholdelse og lokalemæssige drift administreres i henhold til de til
enhver tid gældende regler for vedligeholdelse af kommunale bygninger til kulturelle
formål.
den udvendige vedligeholdelse påhviler Aalborg Kommune i lighed med andre kommunale bygninger.

Kontraktprocedure
Nærværende aftale forelægges Sundheds - og Kulturudvalget, og kan først træde i kraft efter
Byrådets godkendelse.
I tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale kan det kommunale tilskud bortfalde. Vedrørende misligholdelse af aftalen gælder dansk rets almindelige regler.
Dog betragtes det altid som en væsentlig misligholdelse:
hvis budget og regnskab efter anmodning ikke fremsendes til godkendelse,
hvis virksomhedsplan efter anmodning ikke fremsendes.
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Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden og løber frem til 31. December 2017. Genforhandling
af indeværende aftale finder sted i tredje kvartal 2017.

Aftale indgået og underskrevet den

For Aalborg Karneval:

2014:

For Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Bestyrelsesformand
Sten Krogh

Rådmand
Mads Duedahl

Kunstnerisk leder
Kresten Thomsen

Direktør
Bente Graversen
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