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Tid

Onsdag 10. december 2014, kl. 09.00

Sted

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Daniel Nyboe Andersen

Til stede

Cæcilie Andersen, Nuuradiin S. Hussein, Mads Sølver Pedersen, Mads Duedahl
Johansen, Lars Peter Frisk, Anna Kirsten Olesen

Øvrige
deltagere

Bente Graversen, Jørn Hviid Carlsen (ref.), Ole Jensen deltog under pkt. 2, Gerda
Jakobsen deltog under pkt. 4, Torben Kjeldgaard deltog under pkt. 5, Bettina Bisp Jensen
deltog under pkt. 5, Lis Rom Andersen deltog under pkt. 6-18, Helle Lundgreen deltog
under pkt. 6, Jane Mathiasen deltog under pkt. 7 og 11, Peter Pindstrup deltog under pkt.
8-9 og 19, Lisbeth Machholm deltog under pkt. 10 og 23

Øvrige
deltagere

Daniel Nyboe Andersen deltog i mødet fra kl. 13.20 under punkt 14.
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 1 af 64
1
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Punkt 2.

Virksomhedsrapport ultimo november 2014
2014-5512
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
virksomhedsrapporten pr. ultimo november, idet det bemærkes,
at udvalgets driftsramme for serviceudgifterne forventes overholdt
at overførslen til 2015 for serviceudgifterne forventes at andrage samlet 6-7 mio. kr.
at udvalgets anlægsramme forventes overholdt
at overførslen til 2015 for anlægsudgifterne forventes at andrage 4-6 mio. kr.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Virksomhedsrapporten ultimo november 2014 viser en forbrugsprocent på udvalgets driftsbudget på 87,1
procent hvor den vejledende procent for udgangen af november er 91,7. På anlægsbudgettet er
forbrugsprocenten på 59,4.
DRIFT
Sektor Sundhed
 På medfinansieringsområdet (ikke rammebelagt serviceudgift) forventes det endelige regnskabsresultat
at ligge meget tæt på det korrigerede budget på 601 mio. kr. Her kan det tilføjes, at området er tilført 7
mio. i løbet af året. På det øvrige sundhedsområde (serviceudgifter) forventes en overførsel af
disponerede midler til 2015 på 3-4 mio. kr.
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
 På sektorens serviceudgifter forventes en overførsel til 2015 ca. 3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på
landdistriktsmidler og 2 mio. kr. på fritidsområdet. I begge tilfælde er der tale om midler der er
disponeret.
Sektor Kollektiv trafik
 Den høje forbrugsprocent skyldes, at den samlede afregning med NT for 2014 er gennemført. I forhold til
forventet regnskab forventes ikke større afvigelser.
Sektor Bibliotek
 Forbruget ligge som forventet og dermed skønnes der ikke at blive afvigelser i forhold til budgettet.
Sektor Administration
 Den høje forbrugsprocent skyldes, at der under sektoren er afholdt IT udgifter for hele forvaltningen der i
forbindelse med regnskabsafslutningen skal fordeles på forvaltningens øvrige sektorer. Der forventes
således ikke afvigelser i forhold til budgettet.
ANLÆG
Sektor Sundhed
 Udgifterne under sektoren vedrører TelecareNord der først afregnes ved udgangen af året. Der
forventes ikke afvigelser.
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
 På anlægsprojekterne forventes der ikke afvigelser. I forhold til overførslerne må det dog forventes, at
der vil være behov for at overføre midler vedr. landdistriktsområdet og prioriteringskataloget for samlet 46 mio. kr. hvilket skyldes, at afregning af de igangsatte projekter ofte først sker ved færdiggørelsen.
Sektor Kollektiv trafik
 Ingen bemærkninger
Sektor Bibliotek
 Ingen bemærkninger
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Bilag:
Virksomhedsrapport ultimo november 2014.docx
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Punkt 3.

Støtte til frivilligt socialt arbejde, § 18, 1. runde 2015
2014-34040
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender

at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk støtte i 2015 til frivilligt socilat arbejde, støttes med
1.520.600 kr. som foreslået,
at rammen til drift af lokaler m.v. udvides med 45.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af
Asylgården, og
at De frivilliges Hus modtager en merbevilling på 75.000 kr. mod at de ikke har lejeindtægt fra
øvrige foreninger.

Beslutning:
Godkendt med bemærkning,
at ansøgning nr. 78 fra KFUK's Sociale Arbejde (Reden) reduceres med 50.000 kr., da retningslinierne ikke
giver mulighed for tilskud til lønudgifter,
at ansøgning nr. 100 fra Natteravnene Hals-Aalborg øges med 5.000 kr.,
at pensionistforeninger, som har søgt mere end 2.000 kr. forøges op til 5.000 kr.. Dog udelades ansøgninger
om tilskud til foredrag o.lign. som kan gennemføres af oplysningsforbundene.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
I Servicelovens § 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer
og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde,
fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte
retningslinjer.
Af oversigt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fremgår, at Aalborg Kommune
modtager bloktilskud til indsatser efter Servicelovens § 18 på i alt 5.532 mio. kr. og har budgetteret med et
forbrug på mio. kr., 5.687.000 yderligere. Aalborg Kommunes budget er således på 155.000 kr. / 2,8 % mere
end bloktilskuddet. Dette svarer til landsgennemsnittet på 3 %, (oplyst af Ankestyrelsen som bidrag til ny
opgørelse, der udkommer i dec. 2014).
Sundheds og Kulturudvalget godkendte 11. juni 2014 en justering af retningslinjerne for tildeling af støtte til
foreninger/organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde. Dette er i denne sammenhæng: ”en indsats,
som er frivillig, ulønnet og som udføres til gavn for andre end familie og venner og som har et socialt og/eller
sundhedsfremmende sigte”.
Formålet med foreningernes indsats skal med afsæt i retningslinjerne gøre Aalborg Kommune til et bedre
sted at leve – blive integreret, få social støtte og bedre sundhed.
Anvendelsen af midlerne skal ligeledes med afsæt i lovgivningen forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i
deres frivillige sociale indsats. Herved forstås arbejde med borgere i en socialt udsat eller sårbar
livssituation. Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i
deltagelse på almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle
arrangementer på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.
I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen fx
- at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og
unge, erhvervsaktive og seniorer
- at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige
arbejde i Aalborg Kommune
Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne
målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af
ansøgningerne.
Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr. og lokaletilskud på op til 75 % af den dokumenterede
lokaleudgift og aktivitetstilskud.
Ansøgningerne og forslag til fordeling af midler
Der er modtaget 176 ansøgninger til 1. støtterunde 2015, hvor ansøgningsfristen var den 15. oktober 2014.
Dette er 19 ansøgninger færre end 1. runde 2014. Der er modtaget 6 ansøgninger fra foreninger, der har
eksisteret i 1 år eller der under..
75 % af foreningerne har arbejdet med rekruttering af nye frivillige, 17 % har ikke arbejdet med dette og 8 %
har ikke besvaret spørgsmålet. Disse rekrutteringsaktiviteter retter sig mod en eller flere af disse tre
frivilliggrupper: Børn og Unge (29 %), erhvervsaktive (28 %) og seniorer (84 %).
Målgruppe

Specifik målgruppe

Ældre med
begrænset eller
intet netværk

Aktivitet i forbindelse med
kommunalt ældrecenter
Aktivitet uden forbindelse
med kommunalt
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Antal
ansøg
ere *
19

Antal
ansøg
ere

Ansøg
ninger
i%

80

46 %

Foreslåede
tilskud

296.000

Fordeli
ng i %

20 %

48
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Børn, unge og
familier, fx
udsatte unge
Handicappede/fys
isk eller psykisk
funktionsnedsætt
else

Kvinder og mænd
i krise (ikke ofre
for vold eller
seksuelle
overgreb)
Ofre for vold eller
seksuelle
overgreb (ikke
kvinder og mænd
i krise)
Misbrugere/tidlige
re misbrugere
Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper
(andre kronisk
syge end
sindslidende og
handicappede)
Flygtninge/indvan
drere (fx etniske
minoriteter med
integrationsproble
mer)
Ensomme

ældrecenter
Børn
Unge over 15
Familier generelt
Fysisk
funktionsnedsættelse

15
5
10
12

20

11 %

288.000

19 %

16

9%

244.000

16 %

3

2%

42.000

3%

1
3
3
3
2
1

4

2%

125.000

8%

4

2%

96.500

6%

0
0
0
1
2
3

0

0%

0

0%

4

2%

137.000

9%

10

6%

63.600

4%

6

4%

50.000

3%

18

10 %

118.500

8%

4

2%

31.000

2%

7

4%

29.000

2%

176

100 %

1.520.600

100 %

Psykisk
funktionsnedsættelse

6

Kvinder

2

Mænd

1

Børn
Unge
Kvinder
Mænd
Alkohol misbrug
Stofmisbrug
Andet
Misbrugere eller tidligere
misbrugere
Sindslidende
Andet
Angst
Depression
Psykisk sygdom
Spiseforstyrelse
Andet
Patientforeninger (lokalt)
Patientforeninger
(landsdækkende)
Selvhjælpsgrupper
Andet
Flygtninge
Indvandrere
Integrationsproblemer

1
3
2
1
3
3
5

Under 18 år
19-30 år
31-55 år
56-70 år
Ældre end 70 år

2
4
5
15
13
3

Pårørende til
ovennævnte
grupper
Andre (fx
udstødte og
marginaliserede
grupper)
Antal ansøgninger og foreslåede tildeling af støtte, i
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*Oplyst af ansøger
Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået af Frivilligrådet og deres bemærkninger er behandlet på
møde med forvaltningen den 13.11.2014. Resultatet af drøftelserne fremgår af ovenstående oplæg til
fordeling af midler til de enkelte målgrupper samt nedenstående beskrivelse af afslag.
Alle bevillinger suppleres med oplysninger om mulighed for at opnå foreningernes ønskede aktiviteter i
samarbejde med Folkeoplysningsforbundene, herunder at åbenhedskriteriet overholdes, at det er åbent for
alle over 18 år, hvad enten det er kurser eller foredrag. Efter aftale med Samvirket i Aalborg vedlægges en
liste med kontaktoplysninger på godkendte aftenskoler.
Samtidig henvises til www.aftenskole.nu, hvor der er også er en oversigt over, hvilke tilbud de enkelte
aftenskoler udbyder.
Enkelte foreninger opfordres desuden til at afklare deres mulighed for at blive oprettet som en forening i regi
af fritidsafdelingen fx som en svømmeklub.
Afslag
Af retningslinjerne fremgår, at foreninger, der får afslag får anvist en anden mulighed for støtte efter anden
lovgivning, hvis denne mulighed er til stede. Nedenfor ses en oversigt over forslag til begrundelser for afslag
Begrundelse for afslag

Anvist anden mulighed

Foreningen er godkendt af
Folkeoplysningsudvalget
Foreningen tilhører ikke
målgruppen for støtte til frivilligt
socialt arbejde jf. retningslinjerne
Foreningen tilhører ikke
målgruppen for støtte til frivilligt
socialt arbejde jf. retningslinjerne
I alt

Fritidsafdelingen

Antal
foreninger
3

Generel information om andre muligheder fx at
foredrag kan etableres i samarbejde med
aftensskolerne
Der henvises til Aalborg Kommunes
fritidsafdeling.

8

11

21

Økonomi
Der er i budgettet for 2015 afsat en økonomisk ramme på 5.687.000 mio. kr. til støtte efter servicelovens §
18 til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
I 2015 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1.7 mio. kr. og der er reserveret
kr. 1.564 mio. kr. til drift af lokaler, der udlånes til frivillige foreninger m.v. Der foreslås i forbindelse med
denne ansøgningsrunde afsat yderligere 45.000 kr. til indvendig vedligehold af Asylgården i Gudumholm og
75.000 kr. til De frivilliges Hus, mod at de ikke har lejeindtægt fra øvrige foreninger. Endelig modtager
Frivilligrådet 35.000 kr.
Der er ansøgt om støtte på i alt 7.007 mio. kr. Der foreslås en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i
alt 1.520.600 kr. fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde som det fremgår af ovenstående
oversigt.
Økonomisk ramme
Rammer til frivilligt arbejde
- De frivilliges Hus
- Merbevilling De frivilliges Hus
- Øvrige foreningslokaler
- Merbevilling til vedligehold af Asylgården
(anslået)
Frivilligrådet
Forslag til fordeling af midler 1. ansøgningsrunde
Rest til fordeling af midler i 2. ansøgningsrunde
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I alt

5.687.000

Der vil herefter være en økonomisk ramme på kr. 747.400 mio. kr. til dækning af ansøgninger i 2.
ansøgningsrunde med frist 15. april 2015, til ansøgninger udenfor ansøgningsrunde eksempelvis nystartede
foreninger mellem ansøgningsrunderne samt til uforudsete udgifter.

Bilag
- Bilagsbog med forslag til begrundelser for bevilling og afslag (alfabetisk)
- Oversigt over forslag til fordeling (alfabetisk)
- Oversigt over forslag til fordeling (opdelt på målgrupper)
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Bilag:
3. udkast bilagsbog 27.11.2014.docx
2014-34040-15 Indstillet beløb 1. runde 2015.xlsx 13437792_11_0.pdf
2014-34040-18 Bilag til indstilling opdelt i målgrupper, 1. runde 2015.xlsx 13464214_5_0.pdf
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Punkt 4.

Høringsudkast på Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
2013-14572
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til
høringsgrundlag for Aalborg Kommunes Frivilligstrategi og at Frivilligstrategien sendes i høring.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Direktørgruppe har besluttet, at Aalborg Kommune skal have en strategi, der dækker alle områder, hvor vi
som kommune har samarbejde med frivillige.
Formålet med strategien er, at Aalborg Kommune har en overordnet aftale, som ramme for lokale og mere
konkretet aftaler og politikker på området.
Frivilligstrategiens vigtigste præmis er at gå på tværs af hele Aalborg Kommune og alle samarbejdspartnere.
Derfor er frivilligstrategien skrevet som en overordnet ramme. En ramme der skal rumme lokale og konkrete
politikker og aftaler indenfor enkelte områder, såsom på ældrecentre, familiegrupper, biblioteket,
kulturområdet med mere.
Aalborg Kommune anerkender og respekterer de frivilliges indsats, og det er vigtigt, at de lokale aftaler og
politikker er i overensstemmelse med de behov der er på de enkelte områder.
Hovedtemaer i strategien er; åbenhed, tilgængelighed, aftaler og forventninger. Disse temaer er frembragt
på baggrund af et temamøde og et dialogmøde, hvor samarbejdspartnere og kommunalt ansatte har givet
deres bidrag til, hvad er frivilligstrategi skal bestå af.
Tovholder for strategien er Direktørens Sekretariat i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Der har været nedsat
en styregruppe, hvor alle forvaltninger har været inviteret til at deltage. I styregruppen består af
repræsentanter fra By- og Landskabsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Skoleforvaltningen,
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Proces og tidsplan er planlagt
i henhold til godkendt kommissorium.
Udmøntning af strategien sker i de afdelinger, der har samarbejde med frivillige. Tovholder på udmøntningen
er styregruppen for frivilligstrategien.
Udover strategien er sammensat en side på Aalborg Kommunes hjemmeside, der skal fungere som én
indgang for frivillige. På denne samleside henvises til forvaltningens områder med relevans for frivillige.
Siden er lanceret, men under opbygning. Der vil løbende blive koblet flere områder på. Det er
forvaltningernes ansvar, at deres områder kobles på. Dette arbejde er igangsat lokalt af de enkelte
medlemmer i styregruppen. En del af hjemmesiden bliver en idebank, hvor gode forslag til samarbejde
indsamles til inspiration for andre. På temadag og dialogmøde blev der frembragt en del gode eksempler,
som vil ligge til grund for idebanken.

Tidsplan Frivilligstrategi
10. december 2014
5. februar 2015: By- og Landskabsudvalget
10. februar 2015: Skoleudvalget
11. februar 2015: Ældre- og Handicapudvalget
12. februar 2015: Miljø- og Energiudvalget
13. februar 2015: Familie- og Socialudvalget
24. februar 2015: Beskæftigelsesudvalget

Handling
Høringsgrundlag behandles i Sundheds- og Kulturudvalget
og udsendes til øvrige udvalg til politisk behandling.
Høringsgrundlag behandles i politiske udvalg og i råd.
Rådene planlægger mødedatoer i december. Tidsplanen
tilrettes herefter.

februar 2015: Uddannelsesrådet
februar 2015: Ældrerådet
februar 2015: Handicaprådet
februar 2015: Integrationsrådet
februar 2015: Frivilligrådet
11. marts 2015: Sundheds- og Kulturudvalget

23. marts 2015: Magistraten
13. april 2015: Byrådet

Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget færdigbehandler
høringsgrundlag og fremsender sagen til magistrat og
byråd.
Behandling af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
Behandling af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
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Bilag:
Høringsgrundlag Frivilligestrategi 1. december - pdf.pdf
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Punkt 5.

Sundhedspolitik 2015 - 2018
2014-2390
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at udkast til Sundhedspolitikken 2015 – 2018 fremsendes til godkendelse i Byrådet, og
at Byrådet får årlig status på udmøntningen af politikken.
Beslutning:
Anbefales
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 afløser Sundhedspolitikken 2012-2014, som udløber 31.
december 2014. Den kommende sundhedspolitik er udarbejdet, så den tidsmæssigt følger dels
Sundhedsprofilen, som udarbejdes næste gang 2017 og dels udarbejdelsen af 3. generations
Sundhedsaftalen.
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte 8. oktober høringsudkast til Sundhedspolitikken. Politikken har
været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Familie- og Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og
Handicapudvalget, By- og Landskabsudvalget, Skoleudvalget og Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).
Forvaltningen har modtaget gode og konstruktive høringssvar. Først og fremmest indeholder høringssvarene
en anerkendelse af ambitionsniveauet i politikken. Der er tilfredshed med, at der nu bliver en sammenhæng
mellem Sundhedspolitikken og udmøntningen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Der er også
tilfredshed med de politiske spor, som er lagt i politikken. Det matcher dels de udfordringer, vi har på
sundhedsområdet og dels den måde, som forvaltninger arbejder på bl.a. med partnerskaber.
Høringsvarerne indeholder også relevante og konstruktive forslag til ændringer eller korrektur. Forvaltningen
har vurderet hver enkelt forslag og lavet indstilling til, hvordan forslaget i mødekommes. Vedhæftede bilag
indeholder en samlet oversigt over forslagene samt forvaltningens indstilling til om – og i så fald hvordan –
ændringsforslaget indarbejdes.
Tidsplan
Byrådet 12. januar

Bilag: Sundhedspolitikken eftersendes
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Bilag:
Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken
Sundhedspolitik.pdf
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Punkt 6.

Uddannelsesstrategi 2015 - 18 - høringsgrundlag
2014-1468
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender høringsgrundlag
for Uddannelsesstrategi 2015 – 18 med henblik på udsendelse til høring blandt relevante
samarbejdspartnere.
Beslutning:
Godkendt med den bemærkning,
at sagen også sendes til høring i Handicaprådet,
at der tilføjes et delmål 5 om, at fastholde så mange færdiguddannede i Region Nordjylland,
at tidsplanen revideres.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 18
1 afaf364

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget blev på møde 26.06.14 orienteret om plan for processen vedrørende
udarbejdelse af ny Uddannelsesstrategi 2015 – 18.
Processen er nu gennemført med involvering af relevante parter herunder: Studerende, erhvervsliv,
uddannelsesinstitutioner, forenings-, fritids- og kulturlivet, afsluttende med gennemførelse af workshoppen/
Kreativ Platform i Utzoncenter 28.10.14, hvor alle relevante samarbejdspartnere var indbudt.
På baggrund af de input, som processen for den nye uddannelsesstrategi har givet, har forvaltningen
udarbejdet et forslag til Uddannelsesstrategi 2015 – 18, som er drøftet i Uddannelsesrådet for Aalborg
Kommune 18.11.14.
Forvaltningen indstiller at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til uddannelsesstrategi 2015 -18
som høringsgrundlag (bilag).
Forslag til Uddannelsesstrategi 2015 – 18 sendes herefter i høring i perioden 11.12.14 – 12.01.15 blandt
følgende partnere:
-

Arbejdsmarkedets parter (LO, DA)
Studenterorganisationerne
Uddannelsesinstitutionerne i Aalborg
Ungebyrådet
Folkeoplysningsudvalget
Kommunens forvaltninger

Efter høringen drøftes Uddannelsesstrategien i Sundheds- og Kulturudvalget (2. behandling). Udvalget
fremsender herefter Uddannelsesstrategien til byrådets behandling primo februar 2015.

Bilag: Forslag til Uddannelsesstrategi 2014 -18

Tidsplan:
FL
Udvalget (1. behandling)

02.12.14
10.12.14

Høring:

11.12.14 – 12.01.15

Udvalget (2. behandling)

21.01.15

Byrådet

09.02.15 / 23.02.15

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 19
2 afaf364

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Uddannelssesstrategi(3.dec).pdf
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Punkt 7.

Forbedring af tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken
2014-185523
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at der gives et økonomisk tilskud på 66.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden og formidling af Troldkirken,
og
at finansieringen sker af landdistriktsmidler.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Langdyssen Troldkirken ved Sønderholm går for at være en af Danmarks smukkeste dysser, ikke mindst i
kraft af sin høje beliggenhed i landskabet. Den er ca. 50 m lang og omgivet af 47 randsten. Omtrent i midten
ligger et sekskantet dyssekammer med en stor, flad dæksten over. Troldkirken er et af de første danske
oldtidsminder, og er opført mellem 3600 og 3200 f. Kr. Troldkirken blev fredet tilbage i 1800 tallet, og
betegnes som et fortidsminde af højeste klasse.
Fra kystskrænten kunne dyssen ses langt væk, og sandsynligvis har langdyssen været med til at markere
den derboende slægts stammeområde, hvor bønderne kunne dyrke deres marker i små rydninger i skoven.
Da den blev opført, slog fjordens vand ind mod foden af den bakkeknold, som dyssen ligger på. Se bilag for
foto af Troldkirken samt oversigtskort.
Skov- og Naturstyrelsen (Naturstyrelsen) tog i 1990 i samarbejde med de daværende amter initiativ til at
gennemføre et formidlingsprojekt om nationale fortidsminder. Formålet var at gøre 500 af landets mest
seværdige fortidsminder kendte og tilgængelige ved at opsætte skilte ved fortidsminderne og skaffe adgang
til de fortidsminder, hvor der ikke var adgang i forvejen.
Stedet trænger såedes i dag til et løft både, hvad angår pleje i form af rydning for opvækst, men også i
forhold til adgang og formidling. Det er fx amtets gl. og delvist defekte kortbord der står på stedet. Der er
muligt at besøge Troldkirken via bil, cykel eller på gåben. Der har været indledende dialog med ejeren af
arealet hvorpå Troldkirken ligger. Ejeren er indforstået med, at Aalborg Kommune arbejder videre med et
projekt om pleje og formidling af fortidsmindet. Der har ligeledes været kontakt til Aalborg Historiske
Museum, og museet oplyser at de ofte får henvendelser om bl.a. dårlige adgangs forhold, dårlig formidling
og mangelfuld pleje af fortidsmindet.
Det er målet, at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken. Den foreslåede fremgangsmåde
forudsætter, at der indsættes får på højen til den efterfølgende pleje. Den efterfølgende græsning forventes
som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med ejeren.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Park og Natur, By og Landskabsforvaltningen. Park og Natur vil
forestå det praktiske arbejde med at forbedre tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken. Projektets
økonomi er anslået til 66.000.
Troldkirken ligger endvidere i randen af indsatsområde for Aalborg fjordland. Troldkirken er således en vigtig
kulturhistorisk lokalitet og understøtter dermed fint de øvrige oplevelser i Aalborg Fjordland, hvor netop natur
og historie er meget vigtige elementer. Et besøg i Aalborg fjordland fra Aalborg vil derfor nemt kunne gå forbi
Troldkirken.
I relation til skabe yderligere tilgængelighed til Troldkirken, er der fra Sønderholm by endvidere interesse for
at se på muligheden om en rekreativ sti fra Troldkirken til Sønderholm.
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Bilag:
2014-185523-5 Bilag Troldkirken.docx 13461930_15731588_0.pdf
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Punkt 8.

Forskønnelsesprojekter 2014
2014-1877
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, på baggrund af ”Bedømmelsesudvalget for Puljen til
forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet”, til Sundheds- og Kulturudvalget,
at Udvalget godkender Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 4.0 mio. til projekter i
landdistriktet, og
at finansiering af midlerne tages fra Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet afsat på
overslagsåret 2015 (4 mio.kr.)
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet, at der fra 2013 og i overslagsårene
afsættes kr. 4.0 mio. til en pulje til byforskønnelse og udvikling af byerne i landdistriktet.
Puljen bygger på ansøgninger fra lokale foreninger (samråd, borgerforeninger mv.) og ansøgningerne
behandles af et bedømmelsesudvalg, som indstiller ansøgningerne til Sundheds- og Kulturudvalget. Der er
afsat 4 mio. kr. til puljen i 2015. Ansøgningsproceduren gennemføres i 2014, med henblik på udmøntning i
2015.
Bedømmelsesudvalget består af chefen for Kultur, Landdistrikter og Fritid i Sundheds- og Kulturforvaltningen
(formand), lederne af hhv. Park og Natur, Trafik og Veje, samt Plan og Udvikling i By- og
Landskabsforvaltningen og 3 repræsentanter for Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK).
Landdistriktsgruppen er sekretariat for puljen, og bistår projektholderne med rådgivning om projektudvikling.
Se bilag 1 for yderligere oplysninger.
Til puljen til forskønnelse og Udvikling modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen maj 2014 i alt 13
projektforslag. Af de i alt 13 projektforslag prækvalificerede Bedømmelsesudvalget i alt 8 projektforslag, som
hen over sommeren med tilbud om bistand fra landdistriktskonsulenterne, har udviklet og beskrevet
projekterne og klargjort dem til ansøgningsfristen 1. september. De afviste projektforslag har fået rådgivning
om alternativ fundraising.
Til ansøgningsfristen 1. september 2014 har forvaltningen modtaget 7 ansøgninger eftersom et projekt er
trukket tilbage. Projekternes samlede omkostninger er 26.721.833 kr. De indstillede projekter er:
Projekter

Indstillet beløb, kr.

Egense Borgerforening, Verdensporten
Vikingebyen I/S, Genskabelse af vikingemiljøet i Sebbersund

0 kr.
750.000 kr.

Kystbysamrådet, arbejdsgruppe, Sti langs Limfjorden - Fjordstien
180.000 kr.
Sebber Borgerforening, Sebber Kulturhus i ”Den gl. brugs”
800.000 kr.
Kystbysamrådet i partnerskab med flere foreninger i Mou samt Kystbysamrådets
øvrige foreninger ”Udeliv på tværs af generationer og skel”

800.000 kr.

Gunderup Borgerforening, Etablering af service
1.000.000 kr.
Foreningen for Gudumholm Idræts- og Kulturhus, Forskønnelse af 3 centrale pladser i
byen

470.000 kr.

Projektet ”Verdenssporten” med Egense Borgerforening m.fl. blev ikke indstillet til midler. For uddybende
begrundelse herfor se bilag 2.
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Bilag:
Tilrettet kommissorium for Anlægsmidler til byforskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt
Forskønnelsespuljen 2014 - projektansøgninger.docx
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Punkt 9.

Formidlingsprojekt i Aalborg Fjordland
2012-54521
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender,
at der disponeres et rammebeløb på op til 800.000 kr. til gennemførelse af formidlingsprojekt i Aalborg
Fjordland, og
at midlerne tages fra ikke forbrugte driftsmidler samt tilbageløbsmidler fra tidligere projekter på
landdistriktsområdet.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Området Vest for Nibe er udpeget som en af tre oplevelseszoner i Aalborg Kommune
(Oplevelseszone Vest). Formålet med oplevelseszonen er at styrke områdets aktivitets- og
oplevelsesmuligheder, for derigennem at styrke bosætningen i området, områdets lokale identitet
og stimulere vækst i den lokale oplevelsesøkonomi.
Landdistriktsgruppen har siden efteråret 2012 arbejdet på at koordinere og iværksætte
gennemførelse af konkrete projekter i Oplevelseszonen. Arbejdet er organiseret med
udgangspunkt i en styregruppe med repræsentanter for Sundheds- og Kulturforvaltningen, By- og
Landskabsforvaltningen, Visit Aalborg, Nibe Turistforening, Waar Hovedgård, Halkær Kro- og
Kulturhus samt Sebber Vikingegruppe. Samt i et netværk af samråd, foreninger og små
turismeaktører i Aalborg Fjordland.
I denne proces er oplevelseszonen navngivet Aalborg Fjordland, og der er oprettet en hjemmeside
som samler og formidler aktivitets- og oplevelsesmuligheder i området:
www.visitaalborgfjordand.dk.
Det er dog samtidig blevet tydeligt, at der er behov for en markant bedre formidling af områdets
rige natur- og kulturhistorie, hvis besøgende skal kunne drage udbytte af denne. Der er siden
amtets nedlæggelse kun sket sporadiske tiltag for at vedligeholde og forny formidlingen i området,
og denne er derfor i dag mange steder meget slidt og forældet. Der er desuden en række mindre,
men spændende seværdigheder, der endnu ikke er formidlet.
Området er derfor i dag kendetegnet ved, at der kun findes en meget begrænset formidling af
områdets rige natur- og kulturhistorie, at landsbyerne kan virke lukkede for besøgende og at det
rekreative rutenet kun er sporadisk udbygget.
En rapport fra Center for Landdistriktsforskning om ”Landdistrikternes potentiale for outdoor
turisme” (udgivet i april 2014) slår fast, at det er en forudsætning for, at der kan skabes vækst i
lokal oplevelsesøkonomi, at særligt de store offentlige lodsejere skaber en god rekreativ
infrastruktur og udvikler attraktive støttepunkter og tilgængelighed til natur og
oplevelsesmuligheder.
Hvis vi ønsker vækst i oplevelsesøkonomien i Aalborg Fjordland, er vi således nødt til at sikre, at
den grundlæggende turismeinfrastruktur forbedres i området. Det gælder både formidling af
seværdigheder og aktivitetsmuligheder, og etablering af sammenhæng i de rekreative ruter,
således at det bliver muligt at finde – og bevæge sig rundt mellem seværdighederne.
Forvaltningen og styregruppen for Aalborg Fjordland har derfor udarbejdet nedenstående forslag til
et formidlingsprojekt i Aalborg Fjordland.
Projektforslaget, og disponeringen af midler til dette, skal i første omgang bruges som
udgangspunkt for ekstern fundraising. Det er afgørende for den eksterne fundraising, at det kan
dokumenteres, at kommunen selv er villig til at investere i projektet. Samtidig vil der sandsynligvis
også være behov for en vis videreudvikling af projektet i dialog med fonde og puljer. Projektets
indhold og budget vil derfor fortsat kunne bevæge sig. Større ændringer vil blive forelagt
Sundheds- og Kulturudvalget til godkendelse.
Projektets formål og ide
Projektets formål er at styrke aktivitets- og oplevelsesmuligheder for fastboende og besøgende i
området Aalborg Fjordland. Det vil vi gøre ved at tage afsæt i landsbyen som sted, som fortælling
og som udgangspunkt for ture ud i landskabet og videre rundt i Aalborg Fjordland.
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At tage udgangspunkt i landsbyerne, når vi vil formidle viden om natur- og kulturhistorie, samt
muligheder for aktiviteter og friluftsliv i naturen, ligger på mange måder lige for:




Der er et levende miljø i landsbyerne – som ikke findes ved den lille arkæologiske
udgravning, dødishullet eller udsigtspunktet
Der findes allerede i dag gode rekreative støttepunkter i mange af landsbyerne, lige som
landsbyerne fungerer som udgangspunkt for lokale stier og ruter til de nære udsigtspunkter
og seværdigheder
Landsbyerne kan fungere som ramme for formidling af områdets natur- og kulturhistorie, en
mulighed for at sætte denne i perspektiv

Formidlingsprojekt tager udgangspunkt i de 12 landsbyer i området omkring Halkær Bredning:
Sebber, Valsted, Barmer, Staun, Kølby, Farstrup, St. Ajstrup, Lundby, Halkær, Skørbæk, Ejdrup og
Bislev.
Projektets indhold
Projektet vil bestå af følgende delprojekter:
-

Landsbyformidling
Her vil Historisk Museum og stadsarkivet gennemføre workshops i hver enkelt by med
henblik på at indsamle og formidle lokal viden og anekdoter om byen og nærområdets
historie. De lokale historier vil derefter indgå i en samlet fremstilling af områdets natur- og
kulturhistorie af historikere fra museum og stadsarkiv. Ved at gennemføre denne proces i
alle 12 byer, opnås mulighed for med 12 forskellige vinkler at lave en samlet formidling af
hele områdets historie. Der opsættes formidlingstavler i alle 12 byer.

-

Lokale ruter
Fra landsbyerne vil vi med formidlingstavlerne og skiltede (cykel)ruter guide såvel
fastboende som besøgende ud i landskabet for at aflæse og opleve den viden de fik
formidlet i landsbyen – det kan fx være ud til jernalderbopladsen, dødishullet eller den gode
fiskeplads. Og derfra videre til nye oplevelser i den næste landsby.
En central del af projektet vil derfor også være at binde landsbyerne sammen med lokale
cykelruter – så vidt muligt ad historiske spor og færdselsårer. Og at koble disse op på de
eksisterende regionale- og lokale cykelruter og vandrestier.

-

Forbedring af fysiske støttepunkter
Der er gode fysiske støttepunkter i de fleste byer, men der vil dog nogle steder være behov
for forbedringer eller suppleringer. Fx ved at etablere adgang til drikkevand eller toilet.
Derudover er der behov for at forbedre eller etablere støttepunkter enkelte steder i
landskabet – fx ved de Himmerlandske Heder og Skørbæk Hede Jernalderlandsby, hvor
det ikke vil være tilstrækkeligt med formidling fra landsbyerne i nærheden.

-

Samlet formidling
Der vil blive særlige infopoints, som skal fange opmærksomheden hos besøgende i
området og guide dem ud i Aalborg Fjordland. Disse vil blive opstillet i Nibe By og på Nibe
Turistinformation, på Sølyst Camping. Derudover vil der centralt i Aalborg Fjordland blive
etableret infopoint, som samler al information om området, og som dermed kan fungere
som udgangspunkt for ture rundt i området. Derudover vil alt formidlingsmateriale blive
integreret på www.visitaalborgfjordland.dk
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Budget
Der forventes et budget på op til 2 mio. kr. i alt.
Da denne bevilling skal bruges som udgangspunkt for ekstern fundraising, er det en forudsætning
for budgettet, at der opnås den anslåede eksterne finansiering. De enkelte budgetposter vil
desuden kunne bevæge sig efter dialog med fonde og puljer, og ved den endelige projektering.
Delprojekt
Natur- og kulturhistorisk landsbyformidling, 12 landsbyer
Lokale cykelruter
opgradering af eksisterende
etablering af nye, baseret på frivillige aftaler
Fysiske støttepunkter
I landsbyerne
De himmerlandske Heder
Skørbæk Hede Jernalderlandsby
Infopoint/Gateway
Nibe by
Turistinformation Nibe (Sølyst Camping)
Sebber/Halkær
Overordnet formidling
I alt

I alt
600.000
300.000

600.000

300.000

200.000
2.000.000

Finansiering, anslået
Det understreges, at der er tale om en finansieringsplan, og at de enkelte puljer og fonde, først
søges efterfølgende.
Kilde
Aalborg Kommune
Lokale Grønne Partnerskaber
Friluftsrådet
Landdistriktspuljen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
(Landsbyformidling)
I alt

Ansøgt beløb
800.000
400.000
400.000
400.000
2.000.000

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Landdistriktsgruppen, Team Formidling i By- og
Landskabsforvaltningen, Samråd og borgerforeninger i de 12 landsbyer, Nordjyllands Historiske
Museum, Aalborg Stadsarkiv m.fl..
Landdistriktsgruppen har projektledelsen på projektet.
Tidsplan
Projektets tidsplan afhænger i første omgang af den eksterne fundraising. Projektet forventes
afsluttet til sommeren 2016.
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Punkt 10.

Udkast til ny Forretningsorden for AAlborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA-udvalget)
og udkast til retningslinjer for Puljen til Lokale Projekter
2014-004400
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller til Sundheds- og Kulturudvalget,
at Udvalget godkender udkast til Forretningsorden for konstituering af Aalborg kommunes Aktionsgruppe,
og
at Udvalget drøfter udkast til nye retningslinjer for uddeling af midler fra Puljen til lokale projekter (AKA-puljen).
Beslutning:
Godkendt med den bemærkning,
at der indskrives i forretningsordenen, og
at erhvervsrepræsentant udpeges via Aalborg Erhvervsråd.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Af Landdistriktspolitikken 2014-18 fremgår det, at Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA-udvalget)
nedsættes med det formål at indstille og prioritere ansøgninger til Puljen til Lokale Projekter, i daglig tale
kaldet AKA-puljen. Puljen er årligt på 1.5 mio. kr. jf. budgetaftalen. AKA-udvalget har fungeret som
indstillingsudvalg i de to forudgående politikperioder. Konstituering af AKA-udvalget følger politikperioden.
AKA-udvalget har hidtil bestået af repræsentanter for de interesseområder, som dækker landdistriktet, hvoraf
bl.a. samrådene og Foreningen Landsbyer i Aalborg Kommune (LAK) til sammen har været repræsenteret
med 5 repræsentanter (4 fra LAK og én fra Samrådene), erhvervslivet på landet med 2 og øvrige med én
repræsentant (ældre, unge, Folkeoplysende foreninger m. fl.). I alt 12 medlemmer.
Forvaltningen har været repræsenteret ved den lederen af landdistriktsområdet og Landdistriktsgruppen har
fungeret som sekretariat for AKA-udvalget.
Udkast til forretningsorden for AKA-udvalget
I udkast til Forretningsorden lægges op til en mere ligelig fordeling af LAKs og samrådenes repræsentation,
således at LAK udpeger 3 repræsentanter til AKA-udvalget og samrådene 2 repræsentanter. Derudover
foreslås ingen ændringer i sammensætningen af AKA-udvalget.
I udkast til Forretningsorden lægges endvidere op til, at AKA-Udvalget ud over varetagelse af indstillinger til
Sundheds- og Kulturudvalget af ansøgninger, også skal varetage opgaven som Følgegruppe for
implementering af Landdistriktspolitikken (i udkastet benævnt AKA-Følgegruppe).
I de to forudgående politikperioder har denne opgave været varetaget af én følgegruppe bestående af
interessenter fra landdistriktet og af forvaltningsrepræsentanter. Forvaltningen foreslår på baggrund af
erfaringer med dette, at følgegruppekonstruktion ændres, således at de forvaltningsinterne repræsentanter
etableres i en Intern Følgegruppe og de eksterne interessenters følgegruppe varetages af AKA-udvalget –
AKA-Følgegruppe. Formand for AKA-Følgegruppe bør være leder af Landdistriktsområdet.
Udkast til nye retningslinjer
Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af Landdistriktspolitikken 2014-18 evalueret procedure og
uddeling af midler fra AKA-puljen. I den forgangne ca. 9 årlige periode, hvor AKA-puljen har eksisteret, har
den økonomiske støtte medvirket til igangsætning af ca. 200 mindre projekter fordelt ud over hele
kommunens landdistrikt. Langt hovedparten af de støttede projekter har været fysiske forbedringer af
forskellig art og en meget lille andel har været aktivitetsbaserede projekter.
For at motivere til flere aktivitetsbaserede projekter er der i udkast til nye retningslinjer foreslået etablering af
en såkaldt Kvikpulje, der kan understøtte aktivitetsbaserede projekter med max kr. 10.000. Puljen foreslås
en ramme på kr. 100.000. Sagsbehandlingen foreslås endvidere forsimplet, således at bevillinger fra denne
særlige puljen kan udbetales med en kortere tidshorisont i forhold til bevilliger fra de to øvrige puljer, hvor de
bevilligede beløb ofte er større. Det foreslås endvidere, at AKA-puljens resterende ramme som hidtil opdeles
i en hovedpulje på kr. 1 mio. og en forsamlingshuspulje på kr. 400.000, dog med mulighed for, at AKAIndstillingsudvalget kan foretage mindre justeringer i beløbene inden for den overordnede ramme. AKApuljens midler uddeles to gange årligt.
Forvaltningen foreslår endvidere ændring af den generelle sagsbehandlingspraksis for Hovedpuljen og
Forsamlingshuspuljen. Hidtil har ansøgere kunnet fremsende en ikke tilstrækkelig belyst ansøgning til
ansøgningsfristen og efterfølgende, på sagsbehandlers anmodning, fremsendt yderligere bilag, som kræves
i flg. retningslinjerne fx foreningens vedtægter, årsregnskab mm. Praksisændringen består i, at ansøgningen
på ansøgningstidspunktet skal være korrekt udfyldt og vedlagt de relevante bilag, som kræves i
retningslinjerne for, at ansøgningen bliver behandlet af AKA-Indstillingsudvalg ved den pågældende
ansøgningsrunde. Det åbnes for dispensation for denne praksis ved, at ansøger kan henvende sig til
Forvaltningen og anmode om udsættelse.
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Tidsplan og proceduren for godkendelse af hhv. forretningsorden, retningslinjer og udpegning til
AKA-udvalget:
10. december 2014

Sundheds- og Kulturudvalget drøfter og godkender Forretningsorden for AKAudvalget
Sundheds- og Kulturudvalget drøfter nye retningslinjer for AKA-puljen

Januar 2015

Udpegning af AKA-udvalget og afholdelse af konstituerende møde, herunder
drøftelse af forretningsorden og nye retningslinjer.

Februar 2015

Sundheds- og Kulturudvalget godkender retningslinjer for AKA-puljen

Foråret (april- maj) 2015

AKA-Udvalget iværksætter årets første ansøgningsrunde til puljerne.
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Bilag:
Udkast til forretningsorden for Aalborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA)
Udkast til retningslinjer for Puljen til Lokale Projekter (AKA-puljen)
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Punkt 11.

Forslag til udmøntning af midler til forsamlingshuse
2014-45264
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter forslag til udmøntning af
pulje til forsamlingshuse.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
På budget 2015 blev der afsat en pulje til forsamlingshusene på 3,7 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af denne pulje.
Baggrund
Forsamlingshuse i Aalborg Kommune
Der findes i Aalborg Kommune følgende typer af forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler:

27 privatejede forsamlingshuse (fremgår af bilag)

2 kommunalt ejede forsamlingshuse: Volsted og Hvorupgaard

Derudover findes der i en række byer forsamlingshuslignende lokaler, som ejes af andre og bruges til
andre formål, men som samtidig rummer en del af forsamlingshusets funktioner. Det gælder fx
idrætsforeningers klubhuse, samlingslokaler på skoler og lignende.

Og endelig findes der i en række byer slet ikke nogen indendørs samlingssteder. En del af disse byer
har ønsker om at få et samlingssted, og pt arbejder mindst to byer konkret på dette (Sebber og
Gunderup).
Fremtidens Forsamlingshus
Forvaltningen gennemførte i perioden 2010-12 forsøgsprojektet Fremtidens Forsamlingshus, som havde til
formål i samarbejde med 3 byer at undersøge forsamlingshusenes potentiale som levende og bæredygtige
samlingssteder i landsbyerne. Der er desuden i 2013 gennemført en opfølgning på Fremtidens
Forsamlingshus, for yderligere to forsamlingshuse.
Evalueringen af projekt ”Fremtidens Forsamlingshus” ligger til grund for forvaltningens oplæg til drøftelse af,
hvordan puljen til forsamlingshusene kan udmøntes.
De primære konklusioner i evalueringen er følgende:

Forsamlingshusene udgør særligt i de landsbyer, hvor forsamlingshuset er eneste/primære
samlingssted, en vigtig stedbunden ressource

Investeringer i energibesparende foranstaltninger og multifunktionalitet/fleksible rammer, kan bidrage til
at skabe bedre driftsøkonomi og forudsætninger for at forsamlingshusene kan fungere som åbne
mødesteder for byernes aktiviteter

Det er vigtigt, at der foretages en grundig behovsafklaring i den enkelte by inden projekter iværksættes

Projekter i forsamlingshus er svære at fundraise, hvorfor der sjældent kan opnås en høj grad af ekstern
medfinansiering. Til gengæld er mange forsamlingshuse i stand til at skabe stor værdiforøgelse i
projekterne med frivillig arbejdskraft.
(Evalueringen fremgår af bilag)
Forslag til drøftelse vedr. udmøntning af puljen
Forvaltningen anbefaler, at midlerne i puljen fortrinsvist anvendes til projekter, som kan forbedre
forsamlingshusenes driftsøkonomi. Det kan være energibesparende foranstaltninger og etablering af
multifunktionel indretning (som skaber adgang for flere brugergrupper og for en mere fleksibel anvendelse af
huset).
Derudover foreslår forvaltningen, at en del af midlerne forsøges anvendt til at lave forsøgsprojekter med
digitale ”hotspots” i forsamlingshuse.
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at puljen udmøntes i tre forskellige indsatser:




Pulje til energibesparende foranstaltninger i forsamlingshusene: 1 mio. kr.
Gennemførelse af ”Fremtidens Forsamlingshus #3” i 3-5 forsamlingshuse: 2,7 mio. kr.
Forsøgsprojekt med etablering af digitale hotspots i forsamlingshuse: 1,3 mio. kr. (2016)
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Der foreslås etableret en pulje til energibesparende foranstaltninger, som forsamlingshusene selv kan søge
ind på. Der er indgået aftale med Energicenter Aalborg om, at energicentret vil være behjælpelig med at
vurdere de enkelte ansøgninger i forhold til, om de foreslåede foranstaltninger er hensigtsmæssige, og
hvilken energibesparelse der kan forventes opnået. Derved sikres et kvalificeret grundlag for behandling af
ansøgningerne.
Det foreslås, at alle privatejede og støtteberettigede forsamlingshuse kan søge ind på denne pulje.
Fremtidens Forsamlingshus #3
Det foreslås, at der gennemføres en række større projekter i udvalgte forsamlingshuse med stort behov og
potentiale. Og at projekterne her både kan have til formål at gennemføre energibesparende foranstaltninger
og forbedringer af klimaskærm, men også at arbejde med forsamlingshusenes indretning og funktioner, med
henblik på at skabe større grad af fleksibilitet og multifunktionalitet.
For at opnå resultater, som giver en mærkbar forbedring af driftsøkonomien, er det vigtigt, at der her kan
være tale om relativt store projekter.
Det foreslås, at der som grundlag for udvælgelse af forsamlingshuse til deltagelse her, anvendes følgende
kriterier:

At forsamlingshuset kan beskrive konkrete udviklingsønsker og initiativer i forhold til at videreudvikle
nuværende aktiviteter og inddrage nye aktiviteter og målgrupper.

At forsamlingshuset udgør det eneste/primære samlingssted i byen

At forsamlingshuset kan dokumentere at danne ramme om byens aktiviteter (og ikke primært fungerer
som festudlejningslokale)

At forsamlingshuset kan sandsynliggøre, at der står en tilstrækkelig stærk projektorganisation bag
gennemførelsen af projektet (evt. ved deltagelse af ekstern konsulent/rådgiver)
Forvaltningen foreslår, at der her ikke alene skal være tale om de privatejede forsamlingshuse, men at der
også kan støttes projekter i forsamlingshuse, som i forbindelse med projektet overdrages fra kommunalt til
privat eje, og etablering af nye forsamlingshuse i byer uden samlingssteder, men hvor ovenstående kriterier
er opfyldt.
Forvaltningen vil i samarbejde med de enkelte forsamlingshuse og energicenter Aalborg udarbejde forslag til
relevante projekter, hvor fra Sundheds- og Kulturudvalget kan prioritere, hvilke projekter, der konkret skal
omfattes af indsatsen.
Forsøgsprojekter med etablering af digitale hotspots i forsamlingshuse
Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at lave forsøgsprojekter
med etablering af digitale hotspots i forsamlingshuse. Disse projekter kan fx omfatte etablering af fibernetforbindelse, etablering af digital borgerservice, arbejdsstationer og mulighed for videokonference. Dette
kræver et større forarbejde, og det anbefales derfor at der gennemføres undersøgelser af mulighederne i
2015, med henblik på at gennemføre konkrete projekter i 2016.
Mulighed for ekstern medfinansiering
Der vil være forskellige muligheder for at opnå ekstern medfinansiering til en del af projekterne. Dels vil der
formentlig blive skabt bedre muligheder for under byfornyelsesloven at søge støtte til projekter i
forsamlingshuse med virkning fra januar 2015, og dels er der en række eksterne fonde og puljer, som det
kan blive aktuelt at søge. Der er dog flere parametre der vil have indflydelse på, hvilke muligheder der
konkret vil være. Det er blandt andet endnu uafklaret, hvordan de nye muligheder under byfornyelsesloven
bliver udmøntet. Og desuden vil ansøgningsfrister og sagsbehandlingstider i nogle tilfælde kunne forsinke
projekter i en sådan grad, at det ikke vil være relevant at søge.
Forvaltningen anbefaler derfor, at de enkelte projekter udvælges ud fra de af forvaltningen foreslåede
kriterier, og at det herefter afsøges hvilke muligheder, der kan være for at søge ekstern medfinansiering til de
konkrete projekter.
Opsummering
Sundheds- og Kulturudvalget skal drøfte:

Om puljen skal udmøntes via de tre foreslåede indsatser (Pulje til energibesparende foranstaltninger,
Fremtidens Forsamlingshus og forsøgsprojekter med digitale hotspots)

Om foreslåede fordeling af den økonomiske ramme skal følges
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Om foreslåede procedure for puljen til energibesparende foranstaltninger og Fremtidens
Forsamlingshus skal følges
Om foreslåede rammer for, hvilke byer/forsamlingshuse der kan deltage, skal følges
Om der skal arbejdes videre på at afdække muligheder for at gennemføre forsøgsprojekter med digitale
hotspots i 2016

Tidsplan
Hvis ovenstående indsatser iværksættes, forventes følgende tidsplan:
Pulje til energibesparende foranstaltninger
2015
25. februar
Sundheds og Kulturudvalget behandler kommissorium for puljen
01. maj:
Ansøgningsfrist for deltagelse
24. juni
Sundheds- og Kulturudvalget behandler indstillinger
December:
Projekter forventes afsluttet
Fremtidens Forsamlingshus
2015
11. marts
Sundheds- og Kulturudvalget behandler forslag til konkrete projekter
24. juni
Sundheds- og Kulturudvalget behandler indstilling vedr. tildeling af midler til konkrete projekter
December
Alle midler disponeret, forventeligt halvdelen af projekterne afsluttet
2016
Øvrige projekter afsluttes
OBS: processen kan forsinkes ved inddragelse af eksterne fonde og puljer, og særligt i forhold til
udmøntning af byfornyelseslovens muligheder for støtte til forsamlingshuse. Derudover kan der være en
risiko for, at de konkrete projekter forsinkes i gennemførelsesfasen
Forsøgsprojekter – Digitale Hotspots
2015
Konkretisering af projektindhold og afdækning af muligheder
2016
Forsøgsprojekter gennemføres
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Bilag:
oversigt over forsamlingshuse.xlsx
Forsamlingshsue-AAK-oversigt.jpg
Evaluering af forsøgsprojektet "Fremtidens Forsamlingshus"
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Punkt 12.

Regnskaber og beretninger 2013 for øvrige kulturinstitutioner
2014-42442
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturforvaltningen regnskaber og
beretninger 2013 for øvrige kulturinstitutioner.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
I Kultur- Landdistrikt- og Fritidsafdelingen er der 12 selvejende/private kulturinstitutioner, der modtager et
kommunalt tilskud, der årligt er på 500.000 kr. eller derover.
Det er besluttet at tematisere regnskabernes godkendelse, således at regnskab og beretningerne bliver
forelagt Sundheds- og Kulturudvalget i 3 omgange, hhv. museer, musikalske institutioner samt øvrige
kulturinstitutioner.
Her følger regnskab og beretning for de 3 øvrige kulturinstitutioner; Teater Nordkraft, Karneval og Det
Hem’lige Teater.

Hovedtallene i regnskaberne ser således ud:

Udgifter

Indtægter
inklusive
tilskud

1.000 kr.
Over-/underskud - = underskud

15.680

15.837

156

13.904

10.139

10.085

Det Hem’lige
Teater

1.798

1.766

-32

1.403

1.382

1.294

Karneval

6.180

6.203

542

542

4.907

Teater Nordkraft

24

Samlet
tilskud

Kommunalt tilskud
brutto/netto

Note til ”samlet tilskud”: Kan ud over offentlige tilskud (Aalborg Kommune, Staten og Region Nordjylland)
være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende).
Overskud/underskud er overført til status – i henhold til reglerne om overførsel mellem årene.
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Fordeling af tilskud fra stat, region og kommune:

Tilskud staten

Tilskud Reg. Tilskud Nordjylland
kommune
- brutto

Teater Nordkraft:
- Tilskud fra Kunstrådet
831.203
- Formidlingstilskud Kunststyrelsen
617.664
- Driftstilskud – Aalborg Kommune (note 1) 10.138.500
Note 1:
I det kommunale tilskud til TeaterNordkraft er indeholdt et statstilskud på 2.895.000, som er beregnet til ”små
storbyteatre”. Det faktiske kommunale tilskud er derfor på 7.244.000.

Udvikling i over- / underskud de seneste 3 år (- = underskud )

Teater Nordkraft
Det Hem´lige teater
Karneval

2011

2012

2013

68
6

315
-4

156
-32

2014

24

Bemærkninger til regnskaber og beretninger
Teater Nordkraft sæson 2013/14
Teater Nordkraft har til formål at udvikle, producere og præsentere vedkommende teater på et professionelt
niveau for børn, unge og voksne og bidrage til udviklingen af dansk scenekunst. Teater Nordkraft er et lille
storbyteater og er omfattet af teaterlovens bestemmelser herom.
Teatrets aktiviteter
Egenproduktioner
Teatret har produceret 4 nye forestillinger. Liberty af Jakob Ejersbo blev produceret og vist selvstændigt,
men samtidig blev sidste års forestilling, Exil (1. del af Ejersbos Afrika-trilogi), vist på teatret Republique i
København. Begge forestillinger blev efterfølgende vist samlet 3 lørdage på Teater Nordkraft.
Anmeldelserne af de to forestillinger var delte, men publikum var generelt positive og Liberty fik en god
belægningsprocent. Begge forestillinger blev diskuteret i TV-programmet ”smagsdommerne”, og vist på DRK
og de tre maratonforestillinger tiltrak et større publikum fra andre dele af landet. Forestillingerne i København
var udsolgte.
Småbørnsforestillingen Besat af Æbler var en meget sanselig forestilling for de helt små. Den indgik i
abonnementet til børnehaver/ institutioner og blev endvidere vist på aprilfestivalen og på en kort turné i
Frankrig. Forestillingen fik en tilfredsstillende belægning på teatret. I indeværende sæson er den solgt på
turné i Danmark samt til Tokyo i Japan. Den præsenteres også på Børneteaterfestivalen i Horsens.
Han, Hun, Høn var en humoristisk voksenforestilling over emnet ”køn” produceret i samarbejde med teatret
Rio Rose fra København. Anmeldelserne var gode, men den opnåede desværre ikke en tilfredsstillende
belægningsprocent.
Operaen Tosca, af Puccini, blev produceret i samarbejde med Aalborg Operafestival, Musikkens Hus og
Egnsteatret Undergrunden fra Værløse. Den blev produceret som en vandreopera med 1. akt i Kedelhallen,
2. akt i intimsalen, Musikkens Hus og 3. akt i Teater Nordkrafts store sal. Tosca var en stor succes, hvad
angår det kunstneriske niveau, anmeldelser og feed back fra publikum, men produktionsmæssigt var den
meget ressourcekrævende. Forestillingen fik en god belægningsprocent og den blev efterfølgende genopsat
på Undergrunden i Værløse, hvor den fik stor succes.
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Gæstespil og turné
Teatret har i sæsonen præsenteret 23 gæstespil fra ind- og udland. Gæstespillene har tilgodeset
alle aldersgrupper og har repræsenteret vidt forskellige genrer. Teatrets egne børneforestillinger,
Ulven og Geden og Mellem Mad, har turneret i hele landet.
Andre aktiviteter
Teater Nordkraft har afholdt festivalen New Communities, en fire dages festival med seminar,
foredrag og workshops for yngre nordiske scenekunstnere med fokus på kollektive processer og
flade strukturer. New Communities var en del af Nordiske Scenekunstdage, som blev afholdt som
en karavane med aktiviteter i København, Århus og Odense, og således også i Aalborg. Statens
Scenekunstskoles Efteruddannelsesafdeling varetog en stor del af arbejdet. I tilknytning til
festivalen blev der vist 3 nordiske forestillinger med offentlig adgang.
Teatret har indledt et samarbejde med teatret Sort/ Hvid om aktiviteter omkring Dukkepartiet, et
kunstnerisk- scenisk projekt, der gennem events og aktiviteter sætter fokus på politikerlede.
Teater Nordkraft samarbejder med andre aktører i Nordkraft, fx KUL, Kulturskolen og Ordkraft.
Mål og indsatser
Teater Nordkraft og Aalborg Kommune har aftalt en række udviklingsmål for teatret. Dels
kunstneriske mål, dels publikumsmæssige mål og dels mål der vedrører samarbejde med andre
institutioner i og udenfor Nordkraft. Det er forvaltningens vurdering, at teatret indfrier de
kunstneriske mål, herunder målet om forestillinger for alle aldre og målet om identitetsskabende
egenproduktioner med en høj brandingværdi. Teatret er også meget opsøgende med at skabe
samarbejdsrelationer. Med hensyn til publikum har Teater Nordkraft i sin fire-årige levetid oplevet
en stigende interesse fra publikum generelt, men en vigende interesse fra skolernes side. I
sæsonen er der taget nye initiativer til samarbejde med skolerne og teatret forventer at
implementeringen af skolereformen vil indvirke positivt på samarbejdet.
Med hensyn til kontakten til byens studerende og andre unge har Teater Nordkraft etableret
samarbejder med Kulturskolens dramahold, HF-Must, Aalborg Produktionsskole, Gymnasiernes
dramahold og KUL. Endvidere arbejder teatret med markedsføring på Aalborg Universitet. Teatret
har en række særtilbud om workshops, after-talks mm. samt rabatordninger for unge. Teatret har
udvidet sin online-strategi og har koblet twitter, instagram og google til teatrets fecebookside som
app. Da målgruppen er i konstant forandring og generelt svære at tiltrække for et teater, er det
forvaltningens vurdering at der er behov for en stor og konstant indsats.
Nøgletal
Indtægter:
Udgifter:
Kom. Tilskud:
Andre tilskud.:
Resultat:

sæson 13/14
1.933.000
15.680.000
10.138.000
3.765.000
156.000

sæson 12/13
1.529.000
12.840.000
10.086.000
1.540.000
315.000

Publikum:
Belægningsprocent:

18.267
80,7

16.875
78,8

Det Hemlige Teater Regnskabsåret 2013
Det Hem’lige Teaters formål er at give ambitiøse og interesserede mennesker mulighed for at
udvikle sig via produktion og undervisning indenfor teaterområdet, samt at bidrage til Aalborgs
kulturliv med en kunstnerisk linje der tilfører byens kulturelle profil nye facetter af teaterlivet.
Teatrets Aktiviteter

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 43
4 afaf664

Sundheds- og Kulturudvalget
Egenproduktioner
Der er fortsat stor søgning til teatrets hold. Her blev der produceret fire forestillinger. Teatrets mere
erfarne kræfter producerede selv 3 forestillinger – med kun lidt hjælp fra personalet. Årets
historiske bytur ”I 1000 år” foregik langs havnen. Den blev som sædvanlig til i et samarbejde med
Visit Aalborg. Teatrets udendørs forestilling gik til Østre Havnebassin, men det viste sig at være for
langt ude for publikum – måske specielt fordi vejret var dårligt. Skoleforestillingen for 4. klasse blev
til i et samarbejde med Aalborg Bibliotekerne og handlede selvfølgelig om bøger. Den foregik på
Hovedbiblioteket. Teatersprint, hvor deltagerne laver en forestilling på 72 timer, blev afholdt både i
vinterferien og i efterårsferien med stor succes.
Andet
Teaterskolen for børn har fungeret hele året med et hold på godt 20 elever. HF-Must fungerer
fortsat i samarbejde med Den Rytmiske Dag- og Aftenskole og VUC. TGK er kommet godt i gang.
Uddannelsen ligger i regi af Talentakademiet på Kulturskolen og Det Hem’lige Teater samarbejder
om uddannelsen på lige fod med de øvrige teatre. Undervisningen ligger primært på Det Hem’lige
Teater og varetages primært af skuespillere fra Aalborg Teater.
Det Hem’lige Teater fungerer som spillested for frie grupper, kulturskolen, KUL m.fl. og teatret
administrerer også byens øvelokale på Skydebanevej. I årets løb blev salen også brugt til
filmoptagelser med Oscar Film. Der er pres på, og teatret kan dårligt rumme mere.
Det Hem’lige Teater holdt i 2013 25 års jubilæum.
Det Hem’lige Teater er aktive i DATS og har deltaget i Quonga Festival i Århus.
Mål og indsatser
Aalborg Kommune og Det Hem’lige Teater har aftalt en række udviklingsmål for teatret. De handler
primært om talentudvikling i bred forstand, forstået på den måde, at Det Hem’lige Teater skal stille
rammer og ekspertise til rådighed for engagerede amatører der ønsker at dygtiggøre sig indenfor
alle dele af teatret, samt undervise og producere forestillinger med amatører. Derudover har Det
Hem’lige Teater nogle mål om at gå nye veje, både kunstnerisk og i sine samarbejdsrelationer,
skabe events og dramatiske oplevelser, og indgå i undervisning og oplysning. Det er forvaltningens
vurdering, at Det Hem’lige Teater lever op til de udviklingsmål, der er opstillet i aftalen. Den skal
fornys med udgangen af 2015.
Nøgletal
Entreindtægter:
Omkostninger:
Kom. Tilskud:
andre tilskud:
Resultat

2013

2012

363.000
1.766.000
1.382.000
21.000
- 22.000

387.000
1.810.000
1.408.000
15.000
- 32.000

Aalborg Karneval Sæson 2013/14
Aalborg Karneval har til formål at udbrede forståelsen for og kendskabet til karnevalets traditioner,
historie, musik, universelle karakter og lokale forskelligheder, samt 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.
Aktiviteter
Aalborg Karneval løb i år over en hel uge, fra 16.05 – 24.05
Der blev afholdt følgende aktiviteter:
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Internationalt karneval
Børnekarneval
World of Carnival
Maskerade
Karnevalsløb
Den Folkelige Karnevalsparade
Karnevalsfest i kildeparken
Den kunstneriske kvalitet af årets karneval har været høj og der er grundlæggende stor tilfredshed
med arrangementernes indhold. Især fik børnekarnevalet et løft. De nye tiltag med maskerade og
karnevalsløb blev skudt i gang, men skal udbygges og markedsføres yderligere.
Kildeparken er grundlæggende ændret fra en temmelig traditionel byfest til en inkluderende
oplevelsespart med lokale og nationale samarbejdspartnere, som hver især skaber indhold, især til
børnekarnevalet. Det betyder konkret at samarbejdspartnerne er medskabere og ikke bare
leverandører. Der samarbejdes også med lokale kunstnere.
Børnekarnevalet oplevede en stigende interesse og blev afviklet med stor succes. Karnevalet
arrangerede workshops på skoler for lærere og pædagoger og 10 skoler deltog med flot udklædte
karnevalsgrupper. Der forventes flere næste år. Som noget nyt var der en konkurrence, hvor en
gruppe blev kåret som årets børnekarnevalsgruppe
Carnival Village er ved at blive gentænkt. Aalborg Karnevel understøtter Carnival Village med
workshops med internationale kunstnere og søger at animere til, at der skabes flere lokale
grupper.
Frivillige
Aalborg Karneval gentænker processen omkring egne frivillige. i 2014 er der gjort en indsats for de
nærmeste frivillige (A-Team), som konkret bruger to ferieuger på at opstille karnevallet. En del
foreninger honoreres af Aalborg Karneval for at varetage forskellige opgaver såsom, bar, vagt,
oprydning mv. Et beløb på ca. 500.000 kr. tilflyder således foreningslivet.
Mål og indsatser
Aalborg Karneval og Aalborg Kommune har i deres udviklingsaftale opstillet en række mål for
karnevalet. Det er kunstnerisk udvikling generelt, udvikling af Kildeparken i en mere
oplevelsesbaseret retning, udvikling af børnekarnevalet og Carnical Village samt udvikling af
sideaktiviteter. Det er forvaltningens vurdering, at Aalborg Karneval arbejder koncentreret med den
kunstneriske udvikling, og at indsatsen allerede i 2014 har båret frugt.
Økonomien er et mål i sig selv. I 2014 fik Aalborg Karneval succes med at sælge loyalitetsarmbånd
og omsætningen steg med 20 %. Engangsudgifter og forskellige uforudsete udgifter betød dog, at
overskuddet blev beskedent.
Nøgletal

sæson 13/14

Entréindtægter:
Udgifter:
Kom. Tilskud:
Andre indt:
Resultat:

3.322.000
6.157.000
542.000
2.339.000
24.000
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Punkt 13.

Tilskud til Ordkraft 2015
2014-002736
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at forvaltningens
administrationskonto i 2014 finansierer et engangstilskud til Ordkraft 2015 på 50.000 kr.
Beslutning:
Godkendt
Daniel Nyboe Andersen var fraværende

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 46
1 afaf364

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse
Ordkraft har d. 5.11.2014 holdt møde med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Mads Duedahl.
På mødet drøftedes muligheden for forhøjelse af det årlige tilskud fra 150.000 kr. til 400.000 kr. samt
muligheden for et ekstra tilskud i 2015 på 100.000 kr., fordelt ligeligt mellem Borgmesterens Forvaltning og
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Spørgsmålet om en 4-årig bevilling på 400.000 kr. pr. år tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne
for 2016.
Bestyrelsesformanden for Foreningen Ordkraft, Jørgen Pyndt, har efterfølgende sendt en formel ansøgning
om Sundheds- og Kulturforvaltningens andel (50.000 kr.) af det ekstraordinære tilskud i 2015.
Ordkraft 9. – 11. april 2015
Temaerne, som kommer til at præge Ordkraft 2015, bliver ”Krig og fred”, ”Journalistik” og ”Liv i litteraturen –
den store roman”. Tema-arrangementerne vil i kraft af debatter, forfattersamtaler og diverse events blive
fordelt ud på de 3 dage.
Ordkrafts åbning d. 9. april 2015 kommer til at bestå af en blanding af underholdning, interview og
prisuddeling med bl.a. sangerinde og skuespiller Ulla Henningsen. Den officielle åbning vil blive foretaget af
en person med en klar journalistisk profil som for eksempel Mette Fugl eller Ulla Therkildsen. Ved åbningen
vil desuden Ordkraftprisen blive uddelt af direktør Ernst Trillingsgaard, AKKC.
Foreløbig er følgende forfattere engageret til Ordkraft:
Dy Plambech, Carsten Jensen, Kirsten Thorup, Helle Helle, Knud Erik Pedersen, Jens Vilstrup, Peter Øvig
Knudsen, Lars R. Møller, Thomas Rydahl, Katrine Marie Guldager, Lone Hørslev, Thomas Rathsack, Benny
Andersen og Mikkel Brixvold.
Nordiske: Kristin Marja Baldursdottir, Island og Erlend Loe, Norge.
Børneforfattere: Daniel Zimakoff og Kirsten Harild
Desuden forhandles der i øjeblikket med forfattere som Kim Fupz Aakeson, Bent Vinn-Nielsen, den
islandske forfatter Sjón, journalisten Puk Damsgaard samt minister og børnebogsforfatter Manu Sareen.
Blandt de øvrige markante programpunkter kan nævnes:
Torsdag d. 9.4.
 Fight Night – Rap dyst, som foregår i en boksering i samarbejde med Johnny Hefty
Fredag d. 10.4.
 Funky fredag – 1000 nordjyske skoleelever møder deres yndlingsforfattere efter at have læst deres
bøger i ugerne op til Ordkraft. Afsluttes med uddeling af Theodores Fonds pris
 Unge på kanten – unge i udkantsDanmark fortæller om deres hverdag set gennem deres
smartphone
 DR Romanprisen - de nominerede forfattere præsenteres på Ordkraft i samarbejde med DR
Lørdag d. 11.4.
 Danmark læser - præsentation af ”Danmark Læser” - kampagnen i samarbejde med Kulturstyrelsen
 Læseklubben møder forfatteren
 Litteratur, leg og fortælling for de mindste og deres familier
 Afslutningsarrangement starter kl. 15.00 med en kendt og populær forfatter
Alle 3 dage er der desuden forfatterværksted, stande og åben scene i Kul samt Ordkraft – X (det nye, det
skæve, det uventede og lyrikken i samarbejde med 9000-Ord).
Økonomi
Store fonde har reduceret tilskuddet eller givet afslag i 2015.
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Det ekstraordinære, kommunale tilskud på i alt 100.000 kr. (heraf 50.000 kr. fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen) vil betyde, at Ordkraft 2015 kan komme på samme niveau som Ordkraft 2014.
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Punkt 14.

Ansøgning om midler til to projekter om mental sundhed i regi af kultur og fritid
2014-35789
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter anmodning om
disponering af midler til trivselsprojekter på kultur- og fritidsområdet, herunder træffer beslutning om:
At disponere et rammebeløb på op til kr. 300.000 fra budgetmidler for 2014 til
projektet ”Mænd og drenge - et projekt for, af og med mænd Aalborg Øst, hvor
trivsel og handling er i fokus”.
At disponere et rammebeløb på kr. 300.000 fra budgetmidler for 2014 til
aftenskolernes projekt ”Mental sundhed og øget trivsel – en analyse af
aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune”.

Beslutning:
Godkendt med den bemærkning, at det sikres, at projektet sker i samarbejde med de øvrige aktører i området.
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Sagsfremstilling
I september 2014 behandlede Sundheds- og Kulturudvalget en anmodning fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen om at disponere 1 mio. kr. af budgetmidler fra 2014 til trivselsprojekter i regi af kultur
og fritid. Sundheds- og Kulturudvalget ønskede at træffe beslutning på baggrund af konkrete
projektansøgninger. Efterfølgende er der blevet udarbejdet foreløbigt to konkrete projektforslag, og
derudover pågår der samarbejde om evt. yderligere to projekter.
Projekt: Mandeprojektet i Aalborg Øst
Trekanten, Tornhøj Idrætscenter og Sundhedscenteret i Aalborg Øst har fremsendt et projektforslag med
fokus på mænds mentale trivsel. Idéen er at sætte fokus på mænds trivsel uden at problematisere og
fremhæve det, men ved give handlemuligheder, der kalder på mændenes ressourcer, ved at skabe
meningsfulde fællesskaber og ved at give mændene ansvar og mulighed for at udrette noget til nytte og
glæde for sig selv og andre. Afsættet er forenings-, kultur- og sundhedstilbud i Aalborg Øst og projektet
forankres i eksisterende organisation, og med henblik på at erfaringerne fra projektet opsamles og bringes i
spil i andre udsatte boligområder. Projektet søger om en rammebevilling på op til 300.000 kr., med henblik
på at realisere projekt i 2015. Se bilag.
Projekt: Effektanalyse og videreudvikling af aftenskolernes tilbud til sårbare borgere
Folkeoplysningssamvirket Aalborg har fremsendt et projektforslag med fokus på en effektanalyse af
aftenskolernes nuværende tilbud for at få viden om, hvad der virker og hvordan det kan bruges til at
videreudvikle aftenskolernes tilbud for sårbare borgere, fx i forhold til nye målgrupper, markedsføring,
efteruddannelse mv. Projektet søger om en rammebevilling på op til 300.000 kr. med henblik på at
gennemføre dels en dokumentationen af effektmål og dels en tilbudsudvikling på aftenskoleområdet i
2015. Se bilag.
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Bilag:
Ansøgning fra aftenskolerne i indsatsen for mental sundhed og øget trivsel (2).docx
Model mental sundhed.docx
Forslag til kommissorium projekt i Aalborg Øst (5).docx
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Punkt 15.

Orientering om ansøgninger til Kulturpuljen under 30.000 kr. behandlet af
Rådmanden.
2014-6286
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Rådmandens beslutninger tages til orientering.
Beslutning:
Til orientering
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Sagsbeskrivelse

Rådmanden har i oktober og november måned 2014 bevilget /givet følgende afslag/tilskud:

Nr.
33

Navn
Middelalder i Aalborg 2015
j.nr. 2014-290309

Ansøgt om
Tilskud på 30.000 til aktiviteter for børn i
forbindelse med afviklingen af ”Middelalder
i Aalborg 2015” i Kildeparken i sommeren
2015.

Beslutning
Tilskud 30.000 kr.
2015-budget

34

DRUltra
j.nr. 2014

Oversendt til
Skoleforvaltningen

35

Teaterforeningen ”Nord”
j.nr. 2014-334466

Tilskud på 200.000 kr. til byrelaterede
aktiviteter i forbindelse med Aalborg som
værtsby for antimobbeprojektet ”D’NICE AT
VÆRE NICE”.
Tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af
kulturmøde den 17. november 2014.

36

Center for Dansk Jazz Historie
j.nr. 2014-40281

Tilskud på 20.000 kr. til trykning og
udgivelse af bind 2 om Aalborgs Jazzhistorie.

Tilskud 20.000 kr.

37

Aalborg Gospel Festival 2014
j.nr. 2014-6286

Køb af 50 billetter á 300 kr. til Aalborg
Gospel Festival den 7. – 9. november 2014.

Tilskud 15.000 kr.

38

Billedkunstnerne Poul Bækhøj og
Morten Modin
j.nr. 2014-45520

Tilskud på 30.000 kr. til realisering af
udstillingen ”Generator” på Kunsthal Nord.

Afslag.

39

Kunstnergruppen Sesam
j.nr. 2014-46857

Underskudsgaranti på 3.000 kr. til to
koncerter i Kedelhallen, Nordkraft.

Afslag.

40

Nordkraft Big Band
j.nr. 2014-46842

Tilskud på 15.000 kr. til indspilning af en CD.

Afslag.
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Punkt 16.

Samarbejdsaftale med Team Danmark 2015-2018
2011-36649
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender indgåelse af ny
samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Aalborg Kommune for perioden 2015 - 2018.
Beslutning:
Godkendt

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 10.12.2014
kl. 09.00

Side 54
1 afaf364

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har siden 2001 haft et formaliseret samarbejde med Team Danmark, der i dagligdagen
varetages via den selvejende institution – Elitesport Aalborg, der har følgende formål:

at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer

sikre at der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til at
skabe elitære idrætsmiljøer

at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten til en koordineret indsats,
hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Aalborg Kommune optimale
vækstbetingelser.
Samarbejdsaftaler med Team Danmark har til formål er at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i
særdeleshed talentudvikling i Aalborg Kommune.
Samarbejdsaftalen skal overordnet sikre at der er en forsvarlig fysisk, personlig og social udvikling af talenter
og eliteidrætsudøvere i Aalborg Kommune herunder sikre trænings- og instruktionsmuligheder,
uddannelsestilbud samt slutteligt at der skal etableres arbejdsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for
talenter og eliteidrætsudøvere.
Den nugældende samarbejdsaftale 2011-2014 er evalueret i samarbejde med Team Danmark og danner
baggrund for en ny samarbejdsaftale for 2015-2018, der med talentudviklingen som omdrejningspunkt
bygger videre på de indsatsområder, der er arbejdet med i de tidligere samarbejdsaftaler.
Samarbejdsaftalen for 2015-2018 indeholder følgende punkter:
1. Organisation
2. Prioriterede idrætsgrene
3. Værdisæt for talentudvikling
4. Implementering ATK
5. Idrætsskoler
6. Ungdomsuddannelser

7. Ekspertbistand
8. Kompetenceudvikling
9. Immaterielle rettigheder
10. Faciliteter
11. Evaluering og genforhandling
12. Ikrafttræden og udløb

I aftalen vil der være fokus på prioritering af 4 hovedområder:
1. Samarbejdet mellem forbund, klubber og kommune i de prioriterede sportsgrene
2. Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt – Talent HUSET
3. Udvikling af kompetence og viden i forhold til talentudvikling (primær målgruppe 12-18-årige)
4. Partnerskaber mellem klubber (prioriterede idrætsgrene) og idrætsskoler om bl.a. aldersrelateret
træning og kombinationsansættelser.
Samarbejdsaftalen fastholder udpegelse af prioriterede idrætsgrene, hvor de pågældende specialforbund via
Team Danmarks masterplaner er forpligtet på at indgå i samarbejde med Aalborg Kommune om
talentudviklingen.
I samarbejdsaftale 2015 – 2018 indgår følgende prioriterede Idrætsgrene:
Team Danmark støttede sportsgrene:
Atletik, badminton, bueskydning, fodbold, håndbold, ishockey, roning og svømning.
Lokalt prioriterede sportsgrene: karate og idrætsgymnastik
Med indgåelse af en ny samarbejdsaftale fastholdes og forankres Elitesport Aalborgs arbejde med
talentudviklingen – herunder etablering, forankring og drift af idrætsklasser for unge idrætstalenter på
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Sønderbroskolen, understøttelse af Nordjysk Eliteidræt forankret på Aalborg Universitet og University
College Nordjylland, etablering af bolig- og bespisningsmulighed i form af Aalborg IdrætsCollege i
Idrætsbyen i et samarbejde med Himmerland Boligforening, udvikling af samarbejdsrelationer med Team
Danmark, specialforbund, lokale eliteidrætsklubber samt øvrige relevante interessenter.
Med Elitesport Aalborgs indsats er det i et frugtbart og konstruktivt samarbejde med kommunens
talentudviklingsmiljøer, Team Danmark og specialforbund lykkedes at udvikle lokale aalborgensiske og
nordjyske talenter til lokale elitehold, landshold og deltagelse i internationale konkurrencer på højeste niveau
samtidig med, at der er skabt mulighed for at kombinere eliteidrætten for såvel talenter som etablerede
senioreliteudøvere.
Elitesport Aalborgs bestyrelse - Eliterådet - har på Eliterådsmøde den 01.12.14 behandlet indstilling til ny
samarbejdsaftale 2015-2018 mellem Aalborg Kommune og Team Danmark og godkendt samarbejdsaftalen
og anbefaler godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.
Team Danmark bidrager i samarbejdsaftalens løbetid med kr. 75.000 årligt til Elitesport Aalborg.
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Punkt 17.

Orientering om til- og ombygning af Vadumhallen
2013-21361
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om status på
processen vedr. om- og tilbygning til Vadum Hallen.
Beslutning:
Til orientering
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Bilag:
Sagbeskrivelse - Orientering om til- og ombygning af Vadumhallen
Bilag 1 1. projekt Vadum hallen.pdf
Bilag 2 2. projekt Vadum Hallen.pdf
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Punkt 18.

Kommissorium for svømmehalsanalyse i Hals og Nibe
2014-004158
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter og godkender
kommissorium for svømmehalsanalyse i Hals og Nibe.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Som en del af budgetforliget 2015 har Aalborg Kommune afsat penge til at foretage en analyse af Koldkær
Svømmehal og Nibe Svømmebad. Sundheds- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kommissorium for
analyse af svømmehalsområdet.
Analysen skal fungere som grundlag for fremtidige anlægs- og driftsmæssige beslutninger, og samtidig
inspirere til udvikling og nytænkning i forhold til kommunens faciliteter. Derudover vil analysen undersøge
brugen af svømmehallerne, herunder skolernes og foreningernes brug.
Analysen gennemføres i første kvartal 2015 med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2016.
Sundheds- og Kulturforvaltningen kan oplyse:
at
kommissoriet sendes til orientering i Skoleudvalget
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Bilag:
Kommissorium for svømmehalsanalyse i Hals og Nibe.docx
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Punkt 19.

Orientering fra rådmand og direktør
Peter Pindstrup orienterede om:
Arvesagen fra Hals
Rådmanden orienterende om:
Ansøgninger til Vestre Fjordpark
Forlængelse af åbningstider på selvbetjeningsbibliotekerne
Fællesmøde med By- og Landskabsudvalget om letbanen m.v.
Ansættelse af forskningschef
Ansættelse af kunstrisk leder af Utzoncenteret Lasse Anderson
Psykiatritur
Summet 2015 i Smoke Free Cities Alliance afholdes i Aalborg den 3. - 4. juni 2015
Invitation til Vikingegruppen lørdag den 10. januar 2015 kl. 12.00.

LIs Rom Andersen orienterede om:
Gigantium
Tilskud på kr 90.000 til Kunsthal Nord

Beslutning:
Til orientering
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Punkt 20.

Eventuelt
Beslutning:
Intet
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Punkt 21.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt
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