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Ændret organisering af samarbejdet mellem Kunsten og Utzon Center.
2014-34181.
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der etableres et administrativt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem KUNSTEN og Utzon
Center A/S,
at Aalborg Kommunes nuværende økonomiske bidrag (2014) til driften på KUNSTEN og Utzon
Center videreføres samlet som et fast driftstilskud til KUNSTEN,
at driftstilskuddet til KUNSTEN øges med 2.950.000 kr. om året fra 2015. Tilskuddet gives til
udstillings- og formidlingsaktiviteter i Utzon Center. Driftstilskuddet finansieres af rammebeløb fra Sundheds- og Kulturudvalget med 1.950.000 kr. og 1.000.000 kr. fra Borgmesterens
Forvaltnings område. Det samlede beløb placeres under Sundheds- og Kulturudvalget,
at der udarbejdes et tillæg til udviklingsaftale mellem Aalborg Kommune og KUNSTEN om drift
af Utzon Center som forelægges byrådet inden udgangen af 2014, og
at alle fremtidige økonomiske mellemværender mellem KUNSTEN og Utzon Centre A/S skal
respektere den af Aalborg Kommune tidligere givne aftale om underskudsdækning til Utzon
Center A/S, idet beløbet ændres fra 1.500.000 kr. til 2.950.000 kr., jf. bilag 1.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Bestyrelserne i Utzon Center A/S og KUNSTEN har anmodet Aalborg Kommune om at godkende,
at der etableres et administrativt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem KUNSTEN og Utzon Center A/S med henblik på, at der via samarbejdet skabes gensidig inspiration og fornøden dynamik til
fortsat udvikling af begge institutioner. Bestyrelserne anmoder desuden om, at kommunens økonomiske engagement i de to institutioner fortsætter på samme niveau som i 2014.
KUNSTEN er en selvejende institution, hvis formål er at indsamle, registrere, bevare, udforske og
formidle dansk og udenlandsk kunst fortrinsvis fra tiden efter år 1900 til i dag. KUNSTEN får et
årligt kommunalt driftstilskud på 7.720.000 kr. i 2014. KUNSTEN er et statsanerkendt museum og
modtager støtte efter Museumsloven, og KUNSTEN ejer selv sin bygning på Kong Chr. Alle og har
magasin i fælleshuset på Vang Mark.
KUNSTEN er i gang med en større ombygning og renovering med anlægsstøtte fra Aalborg Kommune på 35 mio. kr. i 2015. Fra 2015 yder Aalborg Kommune 2 mio. kr. i årligt anlægstilskud til
vedligeholdelse af KUNSTEN.
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Utzon Center drives af et aktieselskab Utzon Center A/S, og bygningen ejes af den erhvervsdrivende fond Utzon Fond. Utzon Center A/S skal i henhold til vedtægterne for Utzon Fond etablere og
drive Jørn Utzon arkiv og udstillingscenter, hvorigennem man skal formidle arkitektur, kunst, kultur
og forskning i bred forstand, herunder særligt lade arkitekt Jørn Utzons arkitektur, ide og filosofi
give inspiration til forskning og udvikling af projekter om fortid, nutid og fremtid samt skabe ramme og sammenhæng i nordisk arkitektur.
Aalborg Kommune yder ikke generelt driftstilskud til Utzon Center A/S, men køber forskellige
ydelser og stiller en underskudsgaranti for udstillingsdelen til en samlet værdi af 2.950.000 kr. om
året. Utzon Fond yder driftstilskud til Utzon Center A/S. Hvis aftalen godkendes, forudsættes det, at
Utzon Fonds driftstilskud til Utzon Center A/S som minimum fortsætter uændret.
Administrativt og ledelsesmæssigt samarbejde
Der har været undersøgt forskellige muligheder for samarbejde mellem de to institutioner. Samarbejdet begrænses af, at Utzon Center A/S i henhold til vedtægterne for Utzon Fond skal være en del
af fonden, og af at KUNSTEN i henhold til vedtægter og lovgivning ikke må være ejer af en aktivitet, som den, der drives af Utzon Center. De to institutioner fortsætter således som to selvstændige
kulturinstitutioner.
Bestyrelserne for KUNSTEN og Utzon Center A/S ønsker at indgå en aftale om administrativt og
ledelsesmæssigt samarbejde med følgende indhold:
 KUNSTEN varetager ledelsesfunktion (daglig og overordnet)
 Gitte Ørskou udpeges som direktør for Utzon Center A/S
 KUNSTEN overtager mod betaling den administrative og kreative ledelse af Utzon Centers
A/S’ aktiviteter
 KUNSTEN bistår Utzon Center A/S med at tilrettelægge, arrangere og afvikle udstillings- og
formidlingsaktiviteter i Utzon Center A/S
 Man vil kunne udnytte fælles viden vedr. fundraising, fælles netværk og en effektiv udnyttelse
af medarbejderressourcer samt gensidig benyttelse af faciliteter
 Der ansættes en faglig inspektør dedikeret til Utzon Center A/S’ faglige aktiviteter.
 KUNSTENs bestyrelse indtræder som bestyrelse for Utzon Center A/S i stedet for den nuværende bestyrelse
 Utzon Fond får fuld indsigt i alle forhold i Utzon Center A/S og har ret til en bestyrelsespost i
Utzon Center A/S (i øvrigt identisk med KUNSTENs bestyrelse)
 Der aflægges særskilt regnskab for KUNSTEN og for Utzon Center A/S.
Det er forvaltningens vurdering, at aftalen samlet set kan medvirke til en stabil drift, en øget økonomisk bæredygtighed og en større udnyttelse af potentialet i Utzon Center. Det forudsætter, at der
er et fortsat stærkt ledelsesmæssigt fokus på begge institutioner.
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Der har været en positiv dialog med Kulturstyrelsen om perspektiverne i et samarbejde og en samdrift mellem KUNSTEN og Utzon Center A/S. I august 2014 anmodede Aalborg Kommune Kulturstyrelsen om at godkende vedtægtsændringer for KUNSTEN, som blev skønnet nødvendige for at
realisere samarbejdet og samdriften. I september 2014 modtog Aalborg Kommune svar fra Kulturstyrelsen om, at en vedtægtsændring ikke er nødvendig.
Aalborg Kommunes økonomiske engagement i Utzon Center A/S
Aalborg Kommune har i 2014 følgende aftaler vedr. økonomi med Utzon Center,
 1 mio. kr. for leje af Spidsgatterhallen. Aftalen skal fornys hvert år og finansieres af rammen til
Borgmesterens Forvaltning og er indregnet i budgetrammen 2015-2018 til Borgmesterens Forvaltning
 1,5 mio. kr. som underskudsgaranti for udstillingsdelen. Aftalen er 10-årig og udløber med udgangen af 2017. Garantien har været udløst hvert år og er indregnet i budgetrammen 2015-18 til
Sundheds- og Kulturforvaltningen
 450.000 kr. for at stille mødefaciliteter til rådighed for Aalborg Kommune, og for at KUNSTEN kan benytte udstillingsfaciliteter på Utzon Center. Aftalen udløber i 2014, men er indregnet i budgetrammen 2015-18 til Sundheds- og Kulturforvaltningen.
I alt 2.950.000 kr. som bestyrelserne anmoder om, bliver overført til et driftstilskud til KUNSTEN,
øremærket til udstillings- og formidlingsaktiviteter på Utzon Center.
Såfremt indstillingen følges, skal der efterfølgende udarbejdes et tillæg til udviklingsaftalen mellem
Aalborg Kommune og KUNSTEN, som også omfatter aktiviteterne på Utzon Center, og som bygger på den endelige samarbejdsaftale, som forventes indgået i efteråret 2014. Der er pt. ingen udviklingsaftale med Utzon Center, da der ikke ydes driftstilskud. Tillægsaftalen indgås inden udgangen
af 2014.

BILAG I - Kunsten og Utzon
BILAG II Utzon Center som en del af KUNSTEN
BILAG III Økonomioversigt og budget Utzon Center
BILAG IV Vedtægter KUNSTEN (19. august 2014)
BILAG V - Anmodning om godkendelse, 19. agust 2014
BILAG VI - Kulturstyrelsens svar til Aalborg Kommune
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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