Byrådet

Punkt 3.

Godkendelse af drifts- og anlægstilskud til Art Center og til opførelse af
Saracenoværket – Tillægsbevilling 2018
2015-026915
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at sindetskrivelsen af 15. april 2016 aktiveres som en tillægsbevilling til Sundheds- og Kulturudvalget,
at udbetaling af støtte til projektets bygningsfond og driftsfond sker jf. de vilkår, som fremgår af
sagsbeskrivelsen,
at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 920.000 kr. til budget 2018 som tilskud til
etablering og drift af Art Center på Spritten, og varigt tilskud indarbejdes i budget 2019,
at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 19.505.000 kr. til budget 2018 som
tilskud til opførelse af Saracenoværket på Spritten,
at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 830.000 kr. til budget 2018 som tilskud til
vedligeholdelse, og varigt tilskud fra 2019 på 1.660.000 kr. indarbejdes i budget 2019, og
at finansieringen af tillægsbevillingerne på i alt 21.255.000 kr. sker via den særlige kassebeholdning på
22.000.000 kr., der er afsat til kulturinvesteringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Realdania og Det Obelske Familiefond har under henvisning til Aalborg Kommunes sindetskrivelse af 15.
april 2016 om støtte til etablering af Art Center og Saracenoværk på Spritten, anmodet om:
 at Aalborg Kommune påbegynder udbetalingen af driftstilskuddet på årligt 1 mio. kr. til den nye
driftsfond i 2018
 at Aalborg Kommune påbegynder udbetalingen af anlægsmidler på i alt 23,5 mio. kr. til den nye
bygningsfond fra stiftelsen af fonden
 at det årlige anlægstilskud på 2 mio. kr. udbetales til driftsfonden fra tidspunktet for erhvervelse af ret
til ejendommenSundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at sindetskrivelsen aktiveres som en bevilling til Sundheds- og
Kulturudvalget og at forvaltningens udbetaling af anlægsstøtte (23,5 mio. kr.) til projektets realisering bl.a.
sker på disse vilkår:






Aalborg Kommunes tilskud gives på baggrund af projektrealiseringens konkrete realiseringsbehov
og projektstøtten udbetales successivt.
Aalborg Kommunes tilskud gives på baggrund af en godkendt udviklings- og betalingsplan, der også
omfatter aftaler med fondene om deres betalingsplan.
Aalborg Kommunes tilskud til projektet forudsætter, at kommunens og fondenes støttebeløb alene
anvendes til realisering af Art Center og Saracenoværket, og at dette dokumenteres ved
fremsendelse af regnskab og årlig afrapportering.
Aalborg Kommunes tilskud til projektet ophører såfremt projektet ikke er i fornøden fremdrift eller
ikke kan realiseres.
Hvis projektet ikke kan realiseres, tilbageføres ikke-forbrugte midler til Aalborg Kommune.

Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at nævnte udviklings- og betalingsplan for projektets realisering
godkendes administrativt.
Forvaltningen anbefaler også, at det i sindetskrivelsen angivne årlige anlægstilskud på 2 mio. kr. i 2018
udbetales med 1 mio. kr., og at det tidligst fra og med 2019 udbetales fuldt ud.
Ovennævnte tilskud er opgjort brutto. Efter momsrefusion i henhold til momsrefusionsordningens positivliste
udgør kommunens udgifter:
Driftstilskud på 1 mio. kr. udgør:
Anlægstilskud på 23,5 mio. kr. udgør:
Anlægstilskud på 2 mio. kr. udgør:

920.0000 kr.
19.505.000 kr.
1.660.000 kr. (udgør 830.000 kr. i 2018)

De samlede udgifter i 2018 på 21.255.000 kr. indstilles finansieret af den særlige kassebeholdning på 22,0
mio. kr., der er afsat til kulturinvesteringer. De økonomiske konsekvenser for anlægsstøtte på brutto 2 mio.
kr. og for driftsstøtte på brutto 1 mio.kr. i overslagsårene indarbejdes i budget 2019.
Budgetmæssige konsekvenser:
DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor Kultur og Biblioteker

920

03.35.64. Andre kulturelle opgaver
Tilskud til etablering og drift af Art Center på Spritten .....................................
Ændring i alt – drift .......................................................................................
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ANLÆG 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor Kultur og Biblioteker
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Tilskud til opførelse af Saracenoværket på Spritten ........................................
Tilskud til vedligeholdelse 2018 .......................................................................

19.505
830

Ændring i alt – anlæg ...................................................................................

20.335

Ændring drift og anlæg i alt .........................................................................

21.255
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Bilag:
Sindetskrivelse - Spritten. 15. april 2016
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