Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 7.

Drøftelse af udviklingsaftale mellem Aalborg Karneval og Aalborg Kommune for
perioden 2018 - 2021
2017-039380
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter Aalborg Karnevals
oplæg til ny samarbejdsaftale gældende for perioden 2018-2021.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner, der modtager et kommunalt tilskud på
500.000 kr. eller derover. Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg
Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens
almindelige tilsyn.
Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet
anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt. Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for
2013-2018 og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter.
Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte Aalborg
Karnevals tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et
fælles afsæt
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne
omfatter.
Aalborg Karnevals samarbejdsaftale med Aalborg Kommune står foran fornyelse. Sundheds- og
Kulturforvaltningen har derfor indledt et samarbejde med institutionen med det formål at udarbejde et oplæg
til en ny samarbejdsaftale, der skal gælde for perioden 2018-2021.
I henhold til ”procedure for indgåelse af samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner” har Sundheds- og
Kulturforvaltningen inviteret institutionslederen til at fremlægge den kommende samarbejdsaftales
overordnede målsætninger for Sundheds- og Kulturudvalget. Formålet hermed er at få en pejling på, om de
overordnede målsætninger i den kommende aftale harmonerer med de tanker og ønsker, udvalget har gjort
sig i forhold til, hvilken retning Aalborg Karneval skal bevæge sig i.
Når udvalget har givet feedback, fortsætter processen med at konkretisere udviklingsmålene således
samarbejdsaftalen kan færdigformuleres til endelig godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.

Aalborg Karnevals oplæg fokuserer på følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Udvikling af begivenheder
Service for deltagere
Service for byens borgere
Service for byens erhvervsliv
Udvikling af sammenhængskraften mellem skoler, kulturskoler og Aalborg Karneval

Udvikling af begivenheder
Aalborg Karneval er begyndt at arbejde med at ændre byens rum. Dels med tribuner til den internationale
parade samt oppustelige tentakler på Vesterbro og tyrens begravelse på Gabels torv. Det er en udvikling,
som gerne skal fortsættes til glæde for byens borgere og for deltagerne, og det er hidtil blevet modtaget
meget positivt.
Derudover vil Aalborg Karneval gerne udvide mulighederne for at genanvende logstikken i Kildeparken, så
lokale spillesteder kan udnytte den opbyggede kapacitet til at skabe større begivenheder og mere kulturelt
indhold i Aalborg. Det koster omkring DKK 2 mio. at opbygge kildeparken til en stor begivenhed som Aalborg
Karneval, og det vil være oplagt, at denne produktion udnyttes til andre koncerter mm.
Service for borgerne og for deltagerne
Aalborg Karneval har et ønske om, at Aalborg Kommune aktivt er med til at sikre, at borgerne føler sig hørt,
gener mindskes, informationsniveau øges og de 40.000 deltagere, som kommer udenbys fra, bydes
velkommen, når de ankommer til Aalborg. Ideer til Aalborg Kommunes styrkede indsats kan inkludere:
-

information via e-boks til beboere i midtbyen om adgangveje dels til paraderuter og del til midtbyen
(som jo er åben under alle vores begivnheder)
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-

Velkomstskilte ved tilkørselsveje (banegård, busstation, hovedveje mm) med en velkomst til de 40.000
karnevalister, som kommer udefra.
Information til indskoling/kulturskoler omkring børnekarneval

En af de største udfordringer for byens borgere i forbindelse med afviklingen af Aalborg Karneval er urinering
i eksempelvis baggårde. Allerede nu hegner Aalborg Karneval en del baggårde, som ligger op mod
paraderuterne, men foreningen har ikke ressourcer til at hegne alle baggårde i sidegaderne. En sådan
indsats kræver følgende for at kunne realiseres:
-

Flere hegn til baggårde + 2 urinaler foran hver baggård.
Større informationsniveau til beboere i postnumre Aalborg og Nørresundby omkring afspærring af veje,
sikkerhed, kontaktpersoner, rengøring mm. Dette kan gøres kommunalt gennem e-boks.

Derudover er deltagerantallet gået fra 50.000 til +70.000 over de sidste fire år, og paraderne vokser med
cirka 5.000 årligt. Det kræver en ny logistik og en ny service idet der er et udtrykt ønske om en højere
sikkerhed og bedre sanitet:
-

Flere toiletter (indeholdt i service til byens borgere)
Sikkerhedsforanstaltninger (terrorsikring, præhospital, førstehjælp og vagter i alle tre parader)

Service for byens erhvervsliv
Aalborg Karneval er klart den største årlige begivenhed i Aalborg. Det er Aalborg Karnevals opfattelse, at der
er en uudnyttet profilerings- og samarbejdsmulighed med Business Aalborg, Visit Aalborg, Visit Nordjylland,
Aalborg City eller Aalborg Event om at udnytte de store publikumsmasser til at skabe afsæt for nye
forretningsmuligheder for byens erhvervsliv. Aalborg Karnevals målgruppe på 16-28 år er meget svære at
komme i dialog med, men Aalborg Karneval har en effektiv kommunikationsplatform, som
samarbejdspartnere kunne udnytte.
Aalborg Karneval vil gerne sammen med Aalborg Kommune udvikle en kommunikationsplatform, så
Nordjyske virksomheder kan få en langt større del af den forretning, som er afledt af Aalborg Karneval, og
som skaber et forpligtende samarbejde med Business Aalborg, Visit Nordjylland, Visit Aalborg og Aalborg
Event.
Udvikling af sammenhængskraften mellem skoler, kulturskoler og Aalborg Karneval
Aalborg Karneval vil gerne kunne invitere alle indskolingsklasser i Aalborg kommune gratis til børnekarneval.
Derudover vil Aalborg Karneval gerne bygge en større scene til de nordjyske kulturskoler, hvor
kulturskolerne kan give deres dygtige elever mulighed for at optræde til en stor udendørs koncert under
børnekarneval i Kildeparken.
Sundheds- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at en del af Aalborg Karnevals aftaleelementer er tæt
sammenknyttet med foreningens fremsatte budgetønske på en forhøjelse af Aalborg Kommunes tilskud med
kr. 500.000.
Bilag: Aalborg Karnevals oplæg til ny samarbejdsaftale
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Bilag:
Aalborg Karnevals oplæg til samarbejdsaftale 2018 - 2021
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