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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 2.

Fremtidig placering af forebyggende medarbejdere
2015-054922
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Sundheds- og
Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget godkender nedsættelsen af en arbejdsgruppe med et
kommissorium som fremgår af bilag 1.
Beslutning:
Godkendt.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttede forligspartierne, at Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen skal afklare den fremtidige placering af opgaven med forebyggende hjemmebesøg.
Det foreslås at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave er at beskrive fordele og ulemper ved, at
opgaven med forebyggende hjemmebesøg placeres i henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og
Sundheds- og Kulturforvaltningen, og på baggrund heraf at komme med en indstilling til den fremtidige
placering af de forebyggende medarbejdere.
Arbejdsgruppens afrapportering skal have en form og et indhold, som kan være udgangspunkt for den videre proces uanset placeringen af de forebyggende medarbejdere.
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Bilag:
Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. den fremtidige placering af forebyggende medarbejdere

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 11.11.2015
kl. 09.00

Side 4
3 af 25
3

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 3.

Status på Sundhed i Bevægelse 2015
2015-046999
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
på Sundhed i Bevægelse til efterretning og godkender
at tilbuddet på Haraldslunds blandede kræft- og hjertehold mandag og tirsdag eftermiddag udvides til også at
omfatte andre diagnosegrupper,
at tilbuddet i Ulsted og Nibe udvides til også at omfatte hjertepatienter,
at Haraldslund i perioden 1.1.2016-31.12.2017 får et driftstilskud svarende til differencen mellem
driftsomkostninger og indtægter via brugerbetaling. Dette estimeres til 682.000 kr. til drift af tilbuddet i
Haraldslund, Ulsted og Nibe, og
at driftstilskudet finansieres af Sundhedspuljen.
Beslutning:
Godkendt.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundhed i Bevægelse blev etableret som et projekt i 2005. I 2008 overgik Sundhed i Bevægelse fra projektstatus til et drift. Der er indgået aftale med Haraldslund Vand- og Kulturhus om drift af tilbuddet. Den nuværende aftale løber i perioden 1.09.2014-31.12.2017.
Sundhed i Bevægelse er et vedligeholdelsestræningstilbud til kræft- og hjertepatienter
med efterfølgende cafeaktiviteter. Her har kræft- og hjertepatienter mulighed for at træne
med udgangspunkt i eget funktionsniveau og mødes med andre, der også har været ramt
af en kræft- eller hjertesygdom. Efter endt rehabilitering henviser Sundhedscenter Aalborg
til tilbuddet.
Træningstilbuddet indeholder gymnastik, vandgymnastik, pilates, yoga, effekt-træning,
styrketræning, fitness samt afspænding og mindfulness. Undervisningen varetages af
gymnastik- og fitnessuddannede instruktører fra Haraldslund. Tilbuddet består af:





2 kræfthold pr. uge
2 hjertehold pr. uge
4 blandet kræft- og hjertehold pr. uge
1 vandgymnastikhold pr. uge

Tilbuddet gennemføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som organiserer cafeaktiviteterne med socialt samvær efter træningsseancerne. Det sociale element i træningstilbuddet spiller en meget vigtig rolle, og i 2015 blev de ca. 20 frivillige fra Kræftens Bekæmpelse nomineret til årets Frivilligpris af brugerne i Sundhed i Bevægelse.
Konceptet er udvidet med satellitfunktioner i Ulsted og Nibe, hvor der trænes én gang om
ugen.
I løbet af 2013/2014 opstod der udfordringer i forhold til kapaciteten i Haraldslund, idet
nogle træningshold havde op til 50 deltagere. Den maksimale holdstørrelse er 30-35 deltagere. Kapaciteten blev bl.a. udfordret af, at deltagerne kun i begrænset omfang blev sluset over i Haraldslunds ordinære tilbud, hvorved der var en tilgang i antal deltagere, som
ikke svarede til afgangen. Det vurderedes, at deltagerne blev i tilbuddet, fordi der var stor
tilfredshed med det og med det sociale element omkring cafeaktiviteterne, samt at deltagelse i tilbuddet var gratis. Den store opbakning til Sundhed i Bevægelse var positiv, men
fordrede en omstilling af det daværende tilbud af hensyn til kvaliteten.
Pr. 1.9.2014 blev der indført deltagerbetaling jf. beslutning på Sundheds- og Kulturudvalget den 23.4.2014.
Status på Sundhed i Bevægelse
Af nedenstående tabel fremgår det, at der i perioden 1.9.2014 til 31.8.2015 har været en
nedgang i det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold i forhold til samme periode året før.
Tabel 1: Træningstilbud i Haraldslund

Gns. antal deltagelse pr. kræfthold
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1.9.201331.8.2014
37
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Gns. antal deltagere pr. hjertehold
Gns. antal deltagere pr. blandet
hold

1.9.201331.8.2014
38
21

1.9.201431.8.2015
37
17

Udvikling
-3 %
-19 %

Det vurderes, at indførelsen af deltagerbetaling, skift af instruktør på tilbuddet samt stigningen i konkurrerende tilbud på området har været medvirkende årsager til, at det ønskede fald i det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold er opnået..
Udfordringen i forhold til kapaciteten i Haraldslund er blevet løst med nedgangen i det
gennemsnitlige antal deltagere pr. hold. Der er dog stor variation mellem antallet af deltagere på henholdsvis rene kræft-/hjertehold og blandede kræft- og hjertehold. Der er fortsat
stor søgning til de rene kræft- og hjertehold, hvorimod der er ledig kapacitet på de blandede kræft- og hjertehold. Især de to hold mandag og tirsdag eftermiddag, hvor der har været en nedgang i det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold på henholdsvis -33 pct. og -50
pct. Det gennemsnitlige antal deltagere på disse hold er 12, men med stor variation i antal
deltagere.
Det ugentlige vandgymnastikhold har p.t. venteliste. I perioden 1.9.2014-31.8.2015 var det
gennemsnitlige antal deltagere pr. hold 18 personer.
Status på træningstilbud i Ulsted
I satellitfunktionen i Ulsted Hallen har der været gennemført 1 ugentlig træning mandag
formiddag for kræftpatienter siden opstart i 2011. I perioden 1.9.2014 til 31.8.2015 har der
været en nedgang i det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold på 4 personer i forhold til
samme periode året før.
Tabel 2: Træning i Ulsted
Antal tilmeldte deltagere
Gns. antal deltagere pr.
hold

1.9.2013-31.8.2014
20
11

1.9.2014-31.8.2015
18
7

Der var 18 registrerede kræftpatienter, der deltog i tilbuddet, og der var gennemsnitligt 7
deltagere pr. hold. Deltagerantallet pr. hold varierede dog meget fra gang til gang. I forbindelse med etableringen af projektet i Ulsted blev der opstillet et succeskriterium på gennemsnitligt 20 holddeltagere pr. gang. Det forventede antal deltagere er således ikke opnået.
Træningen efterfølges af cafeaktivitet, som drives af 4 frivillige fra Kræftens Bekæmpelse.
Det vurderes, at deltagerne er glade for tilbuddet og det vurderes fortsat, at satellitfunktion
i Ulsted giver god mening, da deltagernes generelle sundhedstilstand er dårligere end i
Haraldslund, og målgruppen derfor med stor sandsynlighed ikke ville benytte tilbuddet i
Haraldslund. Det lave antal holddeltagelser fordrer imidlertid en revurdering af tilbuddet i
dets nuværende form.
Status på træningstilbud i Nibe
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Træningstilbuddet i Nibe startede op i marts 2015 og er målrettet kræftpatienter bosiddende i den sydvestlige del af kommunen. Træningen gennemføres én gang om ugen med
efterfølgende cafeaktivitet arrangeret af 8 frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. Af indstillingen til Sundheds- og Kulturudvalget d. 10.9.2014 fremgår det, at tilbuddets fremtidige indhold og bæredygtighed vurderes i december 2015, efter et års drift. Tilbuddet blev imidlertid først etableret i marts 2015, hvorfor tilbuddet vurderes på baggrund af drift i perioden
1.3.2015-31.8.2015.
Der er 4 registrerede kræftpatienter, der har deltaget i tilbuddet i Nibe. I forbindelse med
etableringen af projektet blev der opstillet et mål om et gennemsnitligt fremmøde på 15-20
deltagere pr. gang. Det forventede antal holddeltagere er således langt fra opfyldt.
Det vurderes, at deltagerne er glade for tilbuddet og det vurderes endvidere, at satellitfunktion i Nibe giver god mening, da målgruppen ligesom i Ulsted, med stor sandsynlighed ikke
ville benytte tilbuddet i Haraldslund. Det lave antal deltagere fordrer imidlertid en omstilling
af tilbuddet i dets nuværende form.
Forvaltningen undersøger muligheden for, at træningen flyttes fra dets nuværende placering i Nibe Idræts- og Kulturcenter til Foreningernes Hus i Grønnegade i Nibe.
Forvaltningens bemærkninger
I Haraldslund Vand- og Kulturhus er der ledig kapacitet på de blandede kræft- og hjertehold. Især på de to hold mandag og tirsdag eftermiddag. Med gennemsnitligt 12 deltagere
pr. træningsgang vurderes det, at lokalekapaciteten ikke udnyttes optimalt i dets nuværende form.
Forvaltningen indstiller, at tilbuddet på Haraldslunds blandede kræft- og hjertehold mandag og tirsdag eftermiddag udvides til også at omfatte andre diagnosegrupper f.eks. KOLog diabetes. Der er påvist positiv effekt af fysisk træning for alle diagnosegrupper. Der kan
dog være tilfælde, hvor den enkelte borger skal ”mærke efter” og selv sige stop, men alle
diagnosegrupper kan, som udgangspunkt, deltage i aktiviteter af moderat intensitet. Begrænsningerne kan findes i forskelle i brugernes funktionsniveau og øvrige livssituation,
herunder psykosociale hensyn.
Forvaltningen indstiller, at tilbuddet i Ulsted og Nibe udvides til også at omfatte hjertepatienter for på den måde at øge det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold. Hjertepatienterne deltager på samme vilkår som de øvrige brugere af Sundhed i Bevægelse. Der opkræves deltagerbetaling med mulighed for at opnå en rabat ved køb af klippekort.
På trods af det særdeles lave antal deltagere i Nibe anbefaler forvaltningen en videreførelse af tilbuddet. Dette sker i forventning om et øget antal deltagere ved udvidelse til hjertepatienter. Forvaltningen vil følge udviklingen og vurdere tilbuddets bæredygtighed løbende.
Økonomi
Fra d. 1.9.2014 blev der indført deltagerbetaling på 30 kr. pr. holddeltagelse jf. beslutning
på Sundheds- og Kulturudvalget den 23.4.2014. Ved køb af klippekort er der mulighed for
at opnå en rabat i forhold til prisen på enkeltbilletter. Der forventedes en indtægt i form af
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deltagerbetaling på 300.000 kr. pr. år på baggrund af estimeret 10.000 holddeltagelser pr.
år.
Jf. udvalgets beslutning sikredes Haraldslund Vand- og Kulturhus i perioden 1.9.201431.8.2015, en indtægt på i alt 900.000 kr. baseret på deltagerbetaling på estimeret
300.000 kr. og et driftstilskud fra forvaltningen på estimeret 600.000 kr. Forvaltningen
dækker differencen mellem driftsudgifter og indtægter via deltagerbetaling. I perioden
1.9.2014-31.8.2015 beløber forvaltningens driftstilskud sig til 670.650 kr. Jf. beslutning på
Sundheds- og Kulturudvalget den 23.4.2014 skal størrelsen på forvaltningens driftstilskud
tages op til revision.
Tabel 3: Resultater Haraldslund og Ulsted i perioden 1.9.2014-31.8.2015
Driftsudgift (instruktører, lokaleleje, kørsel mv.)
900.000 kr.
Indtægt via deltagerbetaling
229.350 kr.
Forvaltningens driftstilskud (difference)
670.650 kr.
På baggrund af de opnåede resultater i perioden 1.9.2014-31.8.2015 indstiller forvaltningen, at ovenstående ordning, hvor forvaltningen dækker differencen mellem indtægter via
deltagerbetailing og driftsomkostninger, bibeholdes. Det forventes dog vækst i indtægter
via. deltagerbetaling, hvorfor det forventede driftstilskud i perioden 1.1.2016-31.12.2017
estimeres til 650.000 kr. De resterende driftsudgifter op til de 900.000 kr. forventes dækket
via øget indtægt på deltagerbetaling ved at åbne op for andre diagnosegrupper på de to
eftermiddagshold mandag og tirsdag.
Tabel 4: Resultater Nibe i perioden 1.3.2015-31.8.2015
Driftsudgift (instruktør, lokaleleje, kørsel mv.) – 6. måneders
drift
Indtægt via deltagerbetaling (4 x 40-turs klippekort á 600
kr.)
Forvaltningens driftstilskud 6. måneder (difference)

20.697 kr.
2.400 kr.
18.297 kr.

På udvalgsmødet d. 10.9.2014 godkendte Udvalget indstilling om etablering af satellitfunktion i Nibe. De samlede udgifter til drift at tilbuddet beløb sig til godt 42.000 kr. årligt. Der
var estimeret en deltagerbetaling på mellem 9.900 og 19.800 kr. pr år på baggrund af et
gennemsnitligt estimeret deltagerantal på 15. Sundheds- og Kulturforvaltningen dækkede
differencen mellem driftsudgifter og indtægter via deltagerbetaling. Dette blev estimeret at
beløbe sig til op til mellem 21.000 - 32.000 kr. årligt.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra de seks måneders drift indstiller forvaltningen, at Haraldslund i perioden 1.1.2016-31.12.2017 får et driftstilskud på 32.000 kr. årligt til drift af
tilbuddet i Nibe. De samlede driftsomkostninger beløber sig til i alt 42.000 kr. pr år. Det
resterende beløb forventes dækket af øget indtægt via deltagerbetaling ved øget rekruttering af kræftpatienter og ved at åbne op for hjertepatienter.
Det samlede driftstilskud fra forvaltningen har i perioden 2011-2014 beløbet sig til 0,78
mio. kr. pr. år. Fremover vil forvaltningens driftstilskud samlet set beløbe sig til godt 0,68
mio. kr. årligt for Haraldslund, Ulsted og Nibe tilsammen.
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Tabel 5: Forventet tilskud 1.1.2016-31.12.2017
2016
Budget
682.000 kr.
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Punkt 4.

Psykisk sårbare unge - status for dialog med ungdomsuddannelser samt kommende
ungeprofil
2015-054974
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
for dialog med ungdomsuddannelser samt kommende ungeprofil til efterretning.

Sagsbeskrivelse:
Konsulent Bettina Bisp Jensen orienterer om status for dialog med ungdomsuddannelser samt kommende
ungeprofil.
Beslutning:
Til orientering.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 5.

Besøg på Center for Stressforebyggelse
2015-015464
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
for Center for Stressforebyggelse til efterretning.

Sagsbeskrivelse:
Der er arrangeret besøg på Center for Stressforebyggelses lokaler i Rantzausgade 4. Psykolog Frank
Bundgaard Nielsen viser rundt og orienterer om kursets indhold.
Beslutning:
Til orientering.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 6.

Udviklingsplanproces for udvalgte lokalsamfund i landdistriktet 2015-16
2015-052832
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at udviklingsplan-projektet ”Udvikling i din by” igangsættes i 2015-16,
at der afsættes en ramme på kr. 80.000 til gennemførelse af udviklingsplanprocessen i 2015-16,
at der afsættes en ramme på kr. 750.000 til opfølgning på projektet fra midlerne til opfølgning på
landdistriktspolitikken, og
at udvalget peger på, at enten Sdr. Kongerslev og Dokkedal eller Tylstrup, Ajstrup og Brændsko tilbydes
projektet i 2015-16.
Beslutning:
Første til tredje at godkendt.
Sdr. Kongerslev og Dokkedal tilbydes udviklingsplanprocessen.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af Landdistriktspolitikken 2014-18 fremgår det, at der skal tilbydes udviklingsplanprocesser til udvalgte lokalsamfund, hvor forvaltningen i samarbejde med de enkelte lokalsamfund gennemfører en ideudviklingsproces. Processen følges op af rådgivning og økonomisk støtte til de bæredygtige projektideer, som lokalsamfundene er enige om vil skabe værdi for lokalsamfundene, og som er bæredygtige i forhold til kommunale
planer mv. I 2014-15 gennemføres processen i hhv. lokalområdet Skørbæk-Ejdrup og i lokalområdet Gandrup, Øster Hassing og Holtet/Gåser, hvor der på nuværende tidspunkt arbejdes med realisering af projektideerne.
Udvælgelsen af de lokalsamfund, der tilbydes udviklingsplanprocessen sker som udgangspunkt i den bruttoliste, som blev udarbejdet ved landdistriktspolitikkens vedtagelse i efteråret 2014. Kriterierne for udvælgelse
af de enkelte lokalsamfund, som indgår i bruttolisten, bygger på en vurdering af hhv. behov og beliggenhed.
Hvor det er muligt, tages der ligeledes udgangspunkt i lokalområder, frem for enkelte lokalsamfund, for at
tilskynde til netværksdannelse og fælles løsninger på fælles behov. Bruttolisten skal dog ikke betragtes som
en statisk liste, der forhindrer, at udviklingsplanprocessen tilbydes til lokalsamfund, der ikke fremgår af bruttolisten. Forskellige hændelser kan forandre et lokalsamfunds evne til selv at fastholde en positiv udviklingsretning, og dermed kan behovet for bistand til udarbejdelse af udviklingsplan opstå i lokalsamfund, der pt.
ikke indgår på bruttolisten.
Udvælgelse af lokalsamfund til proces 2015-16
Det anbefales Udvalget, at udviklingsplanprocessen i 2015/16 tilbydes enten Sdr. Kongerslev og Dokkedal
eller Tylstrup, Ajstrup og Brændskov.
Sdr. Kongerslev og Dokkedal:
Landsbyerne er beliggende i kommunens sydøstlige landdistrikt. Sdr. Kongerslev har ca. 1.200 indbyggere
og er lokalområdets servicecenter med overbygningsskole, ældrecenter, dagsinstitutionstilbud samt indkøbsmuligheder. Byen har tidligere haft et rigt udvalg af mindre specialbutikker, men antallet af mindre butikker er kraftigt nedadgående. Befolkningsprognosen for Sdr. Kongerslev 10 år frem viser en svag stigning på
72 flere indbyggere i 2025 end i 2015.
Dokkedal, som er en typisk landevejsby, er med sine knap 140 indbyggere blandt kommunens østligst beliggende landsbyer. Landsbyen er heller ikke præget af positiv befolkningsudvikling. Dokkedal oplevede i starten af 2014, at efterskolen, som i forhold til byens størrelse har haft en fremtrædende plads i lokalsamfundet,
lukkede. Dokkedal er en del af Kystbysamrådet. I 2009 gennemførte samrådet på eget initiativ, men med
økonomisk støtte fra landdistriktsområdet, en udviklingsplanproces. Planen rummer kun sporadisk initiativer,
der vedrører Dokkedal fx Silde- og Kartoffelfestival ved Stejlgabet. Udover dette arrangement afholdes der
årligt en jazzfestival i Muldbjergene. Disse to arrangementer trækker folk til området, men skaber ikke konkrete udviklingsinitiativer eller ”spill-over” i forhold til selve landsbyen og dens indbyggere. I forbindelse med
efterskolens lukning erhvervede landsbyen brugsret over en af skolens pavilloner, som i dag fungerer som
medborgerhus.
Dokkedal er ikke med på bruttolisten over lokalsamfund, der skal tilbydes udviklingsplanprocessen i perioden
2014-18, men med lukning af efterskolen, og da Kystbysamrådets udviklingsplan efterhånden har en del år
på bagen uden synlige resultater for Dokkedal, vurderes det som relevant at understøtte og igangsætte en
ny udviklingsretning for Dokkedal. Dokkedal er, med sin beliggenhed på østkysten i læ af Muldbjergene og
med kort afstand til Lille Vildmosecentret, en landsby, der blandt andet har oplevelsesøkonomiske uudnyttede potentialer.
Hverken Sdr. Kongerslev eller Dokkedal har været særlig aktive i forhold til søgning af landdistriktsområdets
puljer til udviklingsprojekter eller haft nævneværdig kontakt til Landdistriktsgruppens konsulenter.
Tylstrup, Ajstrup og Brændskov:
Tylstrup, Ajstrup og Brændskov er beliggende i det nordlige landdistrikt. Tylstrup, der er beliggende tæt ved
den nordjyske motorvej, er med sine ca. 1.300 indbyggere den største af de tre lokalsamfund og rummer en
del servicefaciliteter for lokalområdet; skole, daginstitutionstilbud samt flere fritidstilbud og indkøbsmuligheder. Ifølge befolkningsprognosen vil der over de næste 10 år ske en stigning på 75 flere indbyggere i 2025
end i 2015.
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Ajstrups indbyggertal er på ca. 150. Landsbyen er en karakteristisk forteby med bebyggelsen rundt langs
kanten af forten (større engareal som byens centrum). Ajstrup har både forsamlingshus og sportsklub og
rummer også mindre erhvervsdrivende. Brændskov kan bedst betegnes som en tidl. husmandskoloni. Indbyggertallet er ikke opgjort i kommunens statistik, men vurderes til ca. 100 indbyggere inklusiv nærmeste
opland. Der er landdistriktsgruppens oplevelse, at de 3 byer har opbygget netværk og samarbejde på tværs,
og det er oplagt at bygge videre herpå og styrke disse yderligere via en udviklingsplanproces.
Kontakten og dialogen med Landdistriktsgruppen har tidligere være sporadisk, indtil Tylstrup og Brændskov
gik i gang med hvert sit store projekt med støtte fra Forskønnelsespuljen 2013:



”Ultvedsøerne” ved Tylstrup; et rekreativt bynært anlæg, som for nylig blev indviet
”Åndehullet” i Brændskov; forbedring af forsamlingshusets udenomsarealer. Projektet blev afsluttet
tidligere i år.

Endvidere har Brændskov fået tilsagn om midler fra de ekstraordinære forsamlingshusmidler i 2015 til renovering af Brændskov Forsamlingshus’ klimaskærm. Dette projekt pågår.
Disse store udviklingsprojekter har lagt beslag på en del ressourcer i de to byer, men det er tydeligt, at projekterne har påvirket engagementet i positiv retning i forhold til yderligere udviklingsinitiativer. Det har blandt
andet vist sig ved, at repræsentanter fra Tylstrup Samråd har kontaktet landdistriktsgruppen med forespørgsel om mulig deltagelse i Udvikling i din by-projektet.
Forvaltningen har for godt et år side været i dialog med forsamlingshuset i Ajstrup, hvilket resulterede i en
enkelt ansøgning til AKA-puljens forsamlingshusmidler, men derudover har byen ikke taget kontakt til forvaltningen eller søgt landdistriktsområdets puljer til andre udviklingsinitiativer.
Udvikling i din by-projektet gennemføres kun, såfremt lokalsamfundene tilkendegiver, at de vil deltage og
påtage sig ejerskab til projektet. Er dette ikke tilfældet, vil forvaltningen anbefale andre lokalsamfund til gennemførelse af projektet i 2015-16.
Tidsplan
Udviklingsplanprocessen forventes igangsat i 4. kvartal 2015 med kontakt til foreningsrepræsentanter og
planlægning af orienteringsmøde for lokalområdet borgere. Ideudviklingen vil pågå hen over vinterhalvåret
med afslutning forventeligt inden sommerferien. Herefter kan arbejdet med realisering af de konkrete projekter opstarte og forløbe, indtil disse er færdiggjort.
Økonomi
Det anbefales, at der afsættes en ramme på kr. 80.000 til mødevirksomhed, opsætning og trykning af udviklingsplaner samt andre udgifter, der sikrer processens fremdrift. Endvidere anbefales det, at der afsættes en
ramme på kr.750.000 til opfølgning på udviklingsplanens konkrete projekter. Forvaltningen afsætter endvidere administrative ressourcer til proceskonsultation samt bistand til lokalsamfundene i forhold til de konkrete
projekters gennemførelse.
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Punkt 7.

Kulturen rykker ud 2016
2015-057519
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at der bevilges op til 100.000 kr. til Kulturen rykker ud 2016, og
at at projektet finansieres af driftsmidlerne på landdistriktsområdet.
Beslutning:
Godkendt.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Projektets formål er at tilbyde beboerne i Aalborg Kommunes landdistrikter en mulighed for kulturoplevelser
af høj, professionel kvalitet i deres eget nærområde. Det beriger hverdagen, styrker fællesskabet og kan på
sigt inspirere til flere aktiviteter i lokalområdet.
”Kulturen rykker ud” blev afviklet første gang i sæson 2013/14 og igen i 2014/2015.
Projektet er blevet rigtig godt modtaget i byerne, og forvaltningen ønsker derfor at fortsætte tilbuddet.
Konceptet består i, at forvaltningen sammensætter et program med professionelle kunstnere, som udbydes
til alle byer i landdistriktet. Byerne kan herefter med en egenbetaling på 3.000 kr. pr arrangement booke op
til 2 arrangementer pr by om året.
Forvaltningen står for koordinering og bookning af kunstnere, mens byerne selv står for annoncering og afvikling af egne arrangementer.
Byerne har desuden mulighed for selv at booke professionelle kunstnere efter eget valg, og få et tilskud hertil
på op til 3.000 kr.
Program
Tournesol
Professionelt og anerkendt band fra Himmerland med et par udgivelser i bagagen. Repertoiret er mainstream rock, og de har bl.a. spillet på Nibe Festival, til Tall Ships Race, på Skråen mm.
Livet er en gåde – løsningen står på bagsiden
En Storm P. cabaret med sangeren og entertaineren Hans Dueholm akkompagneret af pianist Allan Dahl
Hansen.
Familiekoncert
Kulturområdet er i dialog med Levende Musik i Skolen, der samarbejder med mange professionelle bands
om koncerter for børn. Der forventes en snarlig aftale.
Budget
Udgifter
Tournesol, 7 stk.
Storm P. Cabaret 3 stk.
Familiekoncert 2 stk.
Tilskud, valgfri kunstner 5 stk.
koda
Klaver

63.000
45.000
18.000
15.000
5.000
8.000
154.000

Indtægter
Kommunalt tilskud
Egenbetaling 12 x 3.000
Teaterrefusion

100.000
36.000
18.000
154.000

Antallet og fordelingen af arrangementer er anslået, da dette vil afhænge af byernes ønsker.
Der vil ved denne fordeling være økonomi til ca. 17 koncerter, hvilket svarer til forvaltningens forventninger til
omfanget af byernes ønsker.
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Punkt 8.

Rum & Rammer - Ansøgningsrunde for 2016
2015-050444
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens
indstillinger til støtte fra Rum & Rammer puljen 2016 jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt med følgende bemærkninger:
Aalborg Karneval, 3 transportable musikvogne: Udsættes.
Hals Museum, renovering af publikumsfaciliteter: Støtte er betinget af fortsat drift af Hals Museum.
Aalborg Bibliotekerne, nyt indgangsparti: Støttes med kr. 350.000, idet restbeløbet finansieres inden for
forvaltningens budget for 2016.
1000fryd, udarbejdelse af prospekt for for udvidelse af café og spillestedslokale: Støttes med kr. 49.200.
1000fryd, renovering af fysiske rammer: Støttes med kr. 208.031, ligesom der gives tilsagn om restbeløbet i
kommende ansøgningsrunde.

Cæcilie Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse:

Kulturens ”Rum & Rammer” pulje har til formål at understøtte byggerier – såvel nye byggerier som renoveringer - og skal på den måde være med til at skabe gode fysiske rammer og kvalitet for de mange kulturinstitutioner og ildsjæle som i dag driver de mange kulturtilbud.
Desuden kan der peges på en række ønsker og projekter, som på sigt vil kunne løse forskellige lokalemæssige problemstillinger indenfor kulturområdet. Puljen ”Rum & Rammer” kan også indeholde særlige satsninger i givne budgetår – f.eks. bæredygtighed, energitiltag eller publikumsfaciliteter.
”Rum & Rammer” skal ikke anvendes til almindelig indvendig vedligehold eller opgaver, som i dag påhviler
AK-bygninger.
Rum & Rammer puljen har til denne ansøgningsrunde der gælder for hele 2016 kr. 1.900.000 + restbeløb
fra forrige ansøgningsrunde kr. 32.567 til rådighed. Der er til ansøgningsrunden fremkommet 11 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på kr. 3.331.940,50 og forhåndsreserveret kr. 400.000 til Springeren
Projekt Aalborg Minimarina som dog ikke ønsker at få frigjort beløbet på nuværende tidspunkt.

Ansøgningerne skal indeholde besvarelser på nedenstående kriterier, som indgår i vurderingen
af det ansøgte projekt:
Aktivitet:

Er faciliteten der søges til med til at skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter?

Kvantitet:

Medfører den nye facilitet, at flere bliver mere aktive med den pågældende
aktivitet?

Helhed:

Hvilke faciliteter rummer emneområdet i forvejen samt udnyttelsesgraden af
disse?

Børn/Unge:

Styrker faciliteten børn og unges mulighed for at være aktive
kulturbrugere?

Involvering:

Styrker faciliteten involvering af borgere i en medskabende rolle?

Økonomi / Medfinansiering:

Bidrager den kulturelle aktør i væsentlig grad til finansieringen af projektet?

Afledt drift:

Står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til værdien af investeringen

Det er positivt, at der har vist sig så stor interesse for Rum & Rammer puljen, men det betyder samtidigt, at
det ikke vil være muligt at imødekomme samtlige ansøgninger på nuværende tidspunkt.
Derfor har Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdet nedenstående indstillinger til Sundheds- og Kulturudvalget.
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Følgende indstilles til støtte:
Godthaab Hammerværk
Omfattende formidlingssatsning og bygningsrenovering .......................................... kr. 230.000
Aalborg Karneval
3 transportable musikvogne .................................................................................... kr. 150.000
Det Hemlige Teater
Forundersøgelse til ombygning ................................................................................. kr. 50.000
Hals Museum
Renovering af publikumsfaciliteter på Hals Museum ................................................ kr. 374.000
Nordkraft Event
Wayfinding system ................................................................................................... kr.521.336
Aalborg Bibliotekerne
Nyt indgangsparti (ansøgt kr. 700.000) .................................................................

kr.350.000

1000fryd
Renovering af fysiske rammer – (i alt ansøgt kr. 742.100) ..................... restbeløbet kr. 257.231
Til opstart af projektet – restbeløbet på kr. 484.860 forudsættes bevilget i næste runde
Følgende indstilles ikke, men går videre til næste runde:
Aalborg Karneval
Opbygning af Bar-containere .................................................................................. kr. 300.000
Aalborg Bibliotekerne
Nyt indgangsparti (restbeløb) ................................................................................... kr.350.000
NAFA
Etablering af 3 observationsplatforme syd/øst. .......................................................... kr. 49.654
1000fryd
Renovering af fysiske rammer – restbeløb indstilles i næste runde ......................... kr. 484.860
Udarbejdelse af prospekt for udvidelse af café og spillestedslokale
kr. 49.200
Halkjær Kro
Etablering af kontor og arbejdsplads til 2-3 medarbejdere ....................................... kr. 100.000
(Kan eventuelt finansieres via Landdistriktsmidler)
Følgende meddeles afslag fordi de vurderes til at falde uden for Rum & Rammers formål:
Hou Skole
Reparation af pavillon ............................................................................................... kr. 10.650
Kvisten
Indretning af naturlegeplads ..................................................................................... kr. 55.000
Resumé af ansøgningerne, faglige noter og begrundelser kan ses i vedhæftede bilag.
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Bilag:
Rum & Rammer kataloget til ansøgningsrunden i november 2015
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Punkt 9.

Besøg på Kunsthal Nord
2014-32116
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
for Kunsthal Nord til efterretning.

Sagsbeskrivelse:
Der er arrangeret besøg i Kunsthal Nord i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde. Leder af Kunsthal Nord
Henrik Broch-Lips viser rundt og orienterer.
Beslutning:
Til orientering.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 10.

Orientering
Rådmanden orienterede om møde med sundheds- og ældreministeren.
Direktøren orienterede om det indgåede satspuljeforlig samt om kommunal medfinansiering.
Beslutning:
Til orientering.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 11.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering.
Nuuradiin S. Hussein efterspurgte en status for indsatsen for seksuel sundhed, som vil blive udsendt til
udvalget.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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Punkt 12.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Cæcilie Andersen var fraværende.
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