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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 24.06.2020
kl. 09.00

Side 1 af 34
1
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Punkt 2.

Opfølgning på Sundheds- og Kulturudvalgets visionsdrøftelser og rammer for
budget 2021-2024
2020-017592
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse budget
2021-2024.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
På baggrund af Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelser samles der op på de temaer, der skal indgå som
opmærksomhedspunkter ved Magistratens rammefastsættelse, samt i udvalgets efterfølgende
budgetforslag. På mødet drøfter Sundheds- og Kulturudvalget, hvilke ønsker til indsatser på både drifts- og
anlægsområdet, der kan/skal tages med i det videre budgetarbejde.
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Punkt 3.

Godkendelse af Aalborg Kommunes nye kulturpolitik
2018-021607
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes nye kulturpolitik.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget har udarbejdet et forslag til en ny kulturpolitik. Processen startede med et kickoff møde den 8. april 2019. Et fyldt auditorium i Utzon centret lagde rammerne for det følgende års proces
for arbejdet med den nye kulturpolitik. Det er resultatet af denne proces der hermed sendes til godkendelse i
Aalborg Byråd. Kulturpolitikken er vedlagt som bilag til denne sagsbeskrivelse.
Aalborg Kommunes DNA-analyse, datagrundlaget fra arbejdet med landdistriktspolitikken og kulturens
tilbageløbsanalyse har indgået i processen med kulturpolitikken. Dette omfattende datagrundlag med
generel viden om befolkningens præferencer på en lang række områder, har dannet baggrund for den
inddragelsesproces Sundheds- og Kulturudvalget har iværksat.
Der har været afholdt mere end 30 seancer med samlet set mere end 400 borgere, brugere,
kulturpersonligheder og kulturledere i arbejdet med kulturpolitikken. Det er en meget bred repræsentation af
befolkningen der har været involveret i arbejdet med kulturpolitikken; folk i forskellige aldersgrupper og med
forskellige socioøkonomiske baggrunde, folk fra landdistrikterne og fra storbyen, erhvervsfolk og studerende
fra mange forskellige uddannelser og andre grupperininger. Alle har været inviteret til at give netop deres
bud på, hvad der er vigtigt for Aalborg Kommunes arbejde med kulturpolitik i årene fremover.
Høringen af kulturpolitikken gav 21 høringssvar. På baggrund af de deraf følgende drøftelser i Sundheds- og
Kulturudvalget fremsendes hermed en redigeret udgave af Aalborg Kommunes nye kulturpolitik til Byrådets
godkendelse.
Tidsplan for godkendelse af kulturpolitikken
24. juni – Sundheds- og Kulturudvalget
10. august – Magistraten
31. august – Byrådet
Kulturpolitikken kort
Politikken er formuleret i seks målsætninger, som skal sætte retning for bestræbelserne på at kommunen
skal være endnu mere attraktiv for borgere og besøgende. De seks målsætninger lyder som følger:
:
Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner
Aalborg – hvor kulturen skaber en levende kommune
Aalborg – hvor kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber
Aalborg – hvor børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet
Aalborg – med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil
Aalborg – hvor der er lighed i kulturen

Det skal i den forbindelse understreges, at Aalborg er synonym med hele Aalborg Kommune.
Opfølgning på kulturpolitikken
Kulturpolitikken kommer i vid udstrækning til at leve gennem kulturinstitutionerne, og gennem de projekter
der støttes med puljerne på kulturområdet.
Samarbejdet mellem kulturinstitutionerne og Aalborg Kommune reguleres primært gennem
samarbejdskontrakter. Disse samarbejdskontrakter vil blive rettet til, så de afspejler prioriteringerne og
målsætningerne i den nye kulturpolitik.
Der vil blive udarbejdet en årlig afrapportering til Sundheds- og Kulturudvalget med en status på
kulturpolitikkens udfoldelse.
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Bilag:
Kulturpolitikken 2020
Høringssvar til kulturpolitikken
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Punkt 4.

Godkendelse af finansiering og retningslinjer for puljen Kickstart til kulturlivet
2020-040405
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der oprettes puljen Kickstart til kulturlivet på 10.000.000 kr.,
at puljen etableres med en tillægsbevilling fra byrådet på netto 8.280.000 kr.,
at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
at Sundheds- og Kulturforvaltningens andel finansieres indenfor forvaltningens pulje til særlige kulturelle
aktiviteter, og
at puljen oprettes med de retningslinjer der fremgår af sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har en række stærke kulturinstitutioner og et sprudlende kulturliv. For at genrejse
kulturlivet og give institutionerne en saltvandsindsprøjtning ovenpå Corona-krisen behandlede Magistraten
på sit møde den 15. juni 2020 muligheden for at etablere en pulje til kulturlivet. Efterfølgende er det offentligt
tilkendegivet, at der ønskes etableret en pulje.
Af referatet fra magistartsmødet fremgår følgende:
Borgmesteren og rådmand Jan Nymark Thaysen orienterede om, at der søges oprettet en
kommunal pulje på 10 mio. kr. til Kickstart af kulturlivet i Aalborg Kommune. De nærmere kriterier
for udmøntning af puljen udarbejdes af Sundheds- og Kulturudvalget.
Proces for etablering af pulje til Kickstart af kulturlivet
22/6
Budgetforligspartierne: Behandling af finansieringen af 9 mio. kr. til puljen, samt godkendelse
af, at Sundheds- og Kulturforvaltningen må starte behandlingen af ansøgninger
24/6
Sundheds- og Kulturudvalget: Behandling af retningslinjer og delfinansiering på 1,0 mio. kr. og
fremsendelse til magistrat
10/8
Magistraten: Godkendelse af bevilling og fremsendelse til byrådet
10/8
Aalborg Byråd: Endelig godkendelse af bevilling til puljen
Kickstart til Kulturlivet på 10 mio. kr. har til formål at sikre, at kulturlivet også på den anden side af Coronakrisen kan levere på højt niveau og være udviklingsorienterede.
Puljen kan etableres med nedenstående retningslinjer.
Formål
At sikre, at Aalborg Kommune kan opretholde et stærkt, fremsynet og udviklingsorienteret kulturliv
Ansøgningsfrist
1. september 2020
Beslutningskompetence for uddeling af midler
Sundheds- og Kulturudvalget træffer endelig beslutning om retningslinjer for puljen på mødet den 24. juni
2020.
Sundheds- og Kulturudvalget træffer afgørelser om fordeling af midlerne fra puljen efter ansøgningsfristens
udløb.
Forslag kriterier for uddeling af midler – kriterierne er forelagt magistraten den 15. juni
Betingelserne for at søge puljen Kickstart til kulturlivet er, at;
 ansøger har et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller har aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel
karakter. Her tænkes på teatre, spillesteder, musikforeninger, museer, kulturhuse, kulturforeninger
(herunder foreninger der arrangerer kultur-events) og lignende
 ansøger har udtømt mulighederne for støtte fra de statslige hjælpepakker
 ansøger har været omstillingsparat, udviklingsorienteret og ageret økonomisk ansvarligt under
Corona-krisen
 ansøger kan booste kulturlivet i kommunen ved at opnå støtte fra puljen
 ansøger har en plan for, hvordan de vil levere kulturelle oplevelser for borgerne i kommunen
 ansøger laver initiativer der sikrer udvikling af kulturlivet
Finansiering af puljen Kickstart til kulturlivet
Budgetforligspartierne anmodes på mødet den 22. juni om at tiltræde, at der i en Byrådssag bevilges brutto
9,0 mio. kr. til puljen, og at Sundheds- og Kulturforvaltningen må påbegynde behandlingen af ansøgninger til
puljen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og udgør efter momsrefusion 8.280.000 kr.
Det foreslås, at Sundheds- og Kulturforvaltningen finansierer brutto 1,0 mio. kr. fra puljen til særlige
kulturprojekter i 2020, som omfatter udskudte aktiviteter på grund af covid-19, bl.a. samarbejdet med
Manchester, ikke-gennemførte projekter mv.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
- 1.000 kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sektor: Sektor Kultur og Biblioteker
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Pulje ”Kickstart til kulturlivet” ..........................................................................................

8.280

Tillægsbevilling drift i alt

8.280
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Punkt 5.

Godkendelse af tilskud til ansøgninger til Kulturens Udviklingspulje 2020
2019-101092
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender ansøgninger til
Kulturens Udviklingspulje 2020.
Beslutning:
Godkendt med følgende supplering:
Morskabsteatret - Jul i Gammelby støttes med 19.000 kr.
Vikingebyen Sebbersund - Oversætte digital platform til engelsk støttes med 9.600 kr.
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Sagsbeskrivelse
Kulturens Udviklingspulje har primært til formål at støtte kulturprojekter, der medvirker til:
 at flere benytter kommunens kulturtilbud (fx via publikumsudvikling)
 at vise, hvordan kultur bidrager til at varetage væsentlige kommunale og almennyttige interesser (fx
inden for sundhed, trivsel, læring og integration).
Puljens formål og retningslinjer er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget primo 2019.
Kulturens Udviklingspulje uddeler 800.000 kr. en gang årligt. Heraf er 300.000 kr. øremærket kulturprojekter,
som henvender sig specifikt til samarbejde med folkeskoler. Ansøgninger med kulturprojekter i folkeskolen
har derfor særlig opmærksomhed i den samlede vurdering af ansøgninger.
Ansøgningsrunden 2020 blev annonceret via kommunens hjemmeside og via mails primo 2020. Fristen var
1. marts 2020 og Sundheds- og Kulturforvaltningen modtog i alt 16 ansøgninger. Der blev ansøgt
projektstøtte for ca. 1,16 mio. kr. pr. februar 2020 – heraf var der 6 projekter som koblede til skoleområdet
(projektansøgninger for ca. 548.000 kr.).
Alle ansøgningerne er vedlagt som bilag.
Pga. corona-situationen blev sagsbehandlingen sat på standby i marts-maj. Kulturafdelingen har løbende
orienteret ansøgerne om status, og senest pr. mail primo juni 2020, hvor ansøgerne bl.a. blev bedt om at
svare på, om de fastholder ansøgninger og om der er væsentlige ændringer i projektet.
Blandt de ansøgte projekter er der nogle, som søger penge til projektrealisering i 2021. Der er også
projekter, som skubbes til senere på året o.l.
Skemaet nedenfor er en oversigt over ansøgere, projektfokus, ansøgt beløb samt Kulturforvaltningen
bemærkninger til ansøgninger:
Ansøgere

Projekttitel

Morskabsteatret

Jul i Gammelby

Musikkens Hus

Lyrikkoncert: Hjertet er tungt af lykke

60.000

Ja

Kulturskolen (1)

Animation og digital tegning på Huset

92.000

Ja

Kulturskolen (2)

Pianister i Nord

80.000

Springeren

Fra kajak til moderne Grønlandsflåde

40.000

LOA og Springeren

To arrangementer om søfart

KORMA

HYPE:AM

Nordkraft Big Band

To skolekoncerter i 2020

100.000*

Ja

Aalborg Teater

Teaterforløb for nye målgrupper (unge)

100.000

Ja

Nordjyllands Hist. Museum

Historien under os – byens usynlige fortid

100.000

Vikingebyen Sebbersund (1)

Forbedring af publikumsforhold

Vikingebyen Sebbersund (2)

Oversætte digital platform til engelsk

Opera Festivalen

Syng Højt! Opera

Street Art Uggerhalne

Uggerhalne Art Festival

Biblioteker og Folkeskoler

Alle i Aalborg læser. Læsefest på Ordkraft

Kunsten

Summer Lounge v. 2.0.

I alt

Ansøgt
beløb
19.000

97.500

Henvender sig helt eller delvist
til folkeskoler/skoleelever

Ja

100.000

4.660
9.600
100.000
60.000
98.950

Ja

100.000
1.161.710

* søgte 100.000 kr., men pga. coronaen kan programmet ikke realiseres fuldt ud og bigbandet har reduceret ansøgningen til 60.000 kr.

Idet det antages, at der søges oprettet en ekstraordinær pulje til ”Kicstart af kulturen” til udmøntning pr. 1
september, indstiller Sundheds- og Kulturforvaltningen, at projekter i regi af Kulturens Udviklingspulje 2020
som kan afvikles efter 1. september 2020 oversendes til den nye pulje. Det drejer sig om følgende
ansøgninger:
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Ansøgninger som foreslås flyttet
fra Kulturens Udviklingspulje til puljen ”Kickstart til kulturlivet”
Ansøgere

Projekttitel

Ansøgt
beløb
19.000

Morskabsteatret

Jul i Gammelby

Kulturskolen

Animation og digital tegning på Huset

LOA og Springeren

To arrangementer om søfart

KORMA

HYPE:AM

100.000

Nordjyllands Hist. Museum

Historien under os – byens usynlige fortid

100.000

Vikingebyen Sebbersund

Oversætte digital platform til engelsk

Opera Festivalen

Syng Højt! Opera

Biblioteker og Folkeskoler

Alle i Aalborg læser - Læsefest på Ordkraft

92.000
97.500

9.600
100.000

I alt

98.950
617.050

Skemaet nedenfor viser de ansøgninger til Kulturens Udviklingspulje som planlagt til gennemførelse før den
1. september og skemaet indeholder det ansøgte beløb og den administrative indstilling:
Ansøgninger som behandles ift. Kulturens Udviklingspulje 2020
Ansøgere

Projekttitel

Musikkens Hus

Lyrikkoncert: Hjertet er tungt af lykke

Kulturskolen

Pianister i Nord

Springeren

Fra kajak til moderne Grønlandsflåde

Nordkraft Big Band

To skolekoncerter i 2020

Aalborg Teater

Teaterforløb for nye målgrupper (unge)

Vikingebyen Sebbersund

Forbedring af publikumsforhold

Street Art Uggerhalne
Kunsten

Ansøgt
beløb
60.000

Adm.
indstilling
60.000

80.000

0

40.000

40.000

100.000*

60.000

100.000

0

4.660

0

Uggerhalne Art Festival

60.000

0

Summer Lounge v. 2.0.

100.000

100.000

636.660

240.000

I alt

Kulturafdelingens indstillinger til afslag eller reduktion begrundes således:





Kulturskolens ansøgning til pianist-konkurrence indstilles til afslag, bl.a. fordi konkurrencen ikke er
åben for alle, og midlerne anvendes til fx gaver og rejser, hvilket udviklingspuljen ikke støtter
Aalborg Teaters ansøgning indstilles til afslag, bl.a. fordi projektet i særlig grad bygger på et
undervisningsperspektiv, hvilket puljen ikke dækker.
Vikingebyen Sebbersunds ansøgning 1 overgår til anlægspuljen Rum & Rammer, efter aftale med
ansøgeren og har modtaget støtter herfra.
Street Art Uggerhalnes ansøgning indstilles til afslag, bl.a. fordi workshops mv. ikke er åben for alle,
puljen dækker ikke rejseudgifter og festivalen modtager støtte fra Kulturpuljen.

Der vedlægges også et bilag med Kulturafdelingens administrative vurdering af de indkomne ansøgninger, jf.
retningslinjerne for Kulturens Udviklingspulje. De administrative vurderinger indeholder også forslag til
styrkelse af projektet, fx større målgruppe eller øget samarbejde. Disse forslag og forventninger vil kunne
meddeles ifm. eventuel bevilling.
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Administrativ vurdering af indkomne ansøgninger, Kulturens Udviklingspulje 2020
Springeren Maritim Oplevelsescenter - Kulturens Udviklingspulje 2020
Springeren - bilag 1
Springeren - bilag 2
Kunsten - AaK-kulturpulje-summer-lounge-2020
KORMA - projektbeskrivel HYPEAM
Kunsten - budget, Summer Lounge 2020
KORMA - budget hypeam
Uggerhalne Art Festival - Ansøgning til udviklingspuljen 2020
Uggerhalne Ar Festival - Foreløbig liste over deltagendene kunstnere
Uggerhalne Art Festival - Budget for Street Art 2020
Aalborg Teater - ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Aalborg Teater - Budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
LOA og Springeren - Ansøgningsskema, Kulturens Udviklingspulje 2020
LOA og Springeren - budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Morskabsteatret - ansøgning til kulturens udviklingspulje
Morskabsteatret - budget, ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Nordjyllands Historiske Museum - ansøgning til Kulturens udviklingspulje 2020
Aalborg Operafestival, Ansøgningsskema, Kulturens Udviklingspulje 2020
Aalborg Operafestvial, budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Ordkraft, Ansøgning, Kulturens Udviklingspulje 2020
Ordkraft, budgetog finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Nordkraft Big Band_Ansøgningsskema, Kulturens Udviklingspulje 2020
Nordkraft Big Band, budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Musikkens Hus, Ansøgningsskema Kulturens Udviklingspulje 2020
Musikkens Hus, budget kulturens udviklingspulje 2020_rev_
Musikkens Hus, Kulturens Udviklingspulje 2020
Kulturskolen, Pianister i Nord - ansøgning - Kulturens Udviklingspulje 2020
Kulturskolen, Pianister i Nord, ansøgning, Kulturens Udviklingspulje 2020
Kulturskolen, Pianister i Nord Budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Kulturskolen, Animationsprojekt, Ansøgning, Kulturens Udviklingspulje 2020
Kulturskolen, Animationsprojekt, Budget kulturens udviklingspulje 2020
Vikingebyen Sebbersund, oversættelser, budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
Vikingebyen Sebbersund, oversættelser, Ansøgning, Kulturens Udviklingspulje 2020
Vikingebyen Sebbersund, Ansøgning 2 til Kulturens Udviklingspulje 2020

SundhedsKulturudvalget
Møde den
24.06.2020
Vikingebyen og
Sebbersund,
ansøgning 2, udviklingspuljen
2020
kl. 09.00
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Bilag:
Vikingebyen Sebbersund, ansøgning 2, budget og finansiering, kulturens udviklingspulje 2020
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Punkt 6.

Godkendelse af høringsgrundlag for ny strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond
2019-043813
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringsgrundlaget
for Aalborg Kommunes Kunstfonds nye strategi.
Beslutning:
Godkendt. Høringslisten suppleres jf. Sundheds- og Kulturudvalgets kommentarer.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Kunstfond har primo 2019 modtaget støtte fra Statens Kunstfond til rådgivning og
udarbejdelse af en ny strategi med det formål at fokusere indsatserne og angive konkrete retninger for
bestyrelsens arbejde. Strategien er i løbet af 2019 blevet udarbejdet i samarbejde med den kunstfaglige
rådgiver, virksomheden In Situ, og den foreligger nu i form af et høringsgrundlag, som sendes til høring i
kommunens øvrige forvaltninger og til andre interessenter, som Aalborg Kommunes Kunstfond samarbejder
med/ og eller har været i dialog med under processen.
Baggrund
Aalborg Kommunes Kunstfond er nedsat af Aalborg Byråd, efter § 17 stk. 4 i styrelsesloven og har eksisteret
siden 1970. Traditionelt har indsatsen været koncentreret om indkøb af værker til kommunens institutioner
og offentlige rum. I de senere år er der imidlertid sket en udvikling af kunstbegrebet og publikumsbegrebet til
også at omfatte midlertidige værker og involverende værker. Der er i de senere år også opstået et stigende
behov for at arbejde med stedsspecifik kunst, fx i form af bygningsintegreret kunst.
Som en del af forberedelsen af strategien har Aalborg Kommunes Kunstfond afholdt en større workshop
med deltagelse af politikere, kunstnere, kommunale og private samarbejdspartnere og kulturinstitutioner.
Undervejs blev der også etableret et pilotprojekt i form af ”Kunst i regi af Plusbussen”. Fundamentet blev lagt
på et møde imellem Aalborg Kommunes Kunstfond, den politiske og administrative styregruppe samt
sekretariatet for Plusbussen. I skrivende stud har Statens Kunstfond bevilget 575.000 kr. til udarbejdelse af
10 skitseprojekter og aflønning af en kunstkonsulent udpeget af Statens Kunstfond.
Fokusområder
Strategien har to fokusområder, nemlig Kunst i det offentlige rum og Uddannelser og Vækstlag.
Kunst i det offentlige rum: Indsatsen fokuserer på, hvor der er behov, hvem der har et behov og hvilken
kunst der kan imødekomme behovet; det være sig midlertidig kunst, bygningsintegreret kunst eller
enestående værker af høj kunstnerisk kvalitet. Indkøb af kunstværker betragtes som en del af dette
fokusområde.
Uddannelser og Vækstlag: Aalborg Kommunes Kunstfond vil støtte det lokale kunstmiljø og vækstlag ved i
højere grad end hidtil at støtte væsentlige lokale platforme for unge kunstnere. Aalborg Kommunes
Kunstfond ønsker professionelle, producerende kunstnere, der kan interagere med borgere, virksomheder
og institutioner, og derfor er det væsentligt at befordre udviklingen af vækstlaget til et højere professionelt
niveau.
Sammenhæng med Kulturpolitikken
Strategien for Aalborg Kommunes Kunstfond er blevet til samtidig med Aalborg Kommunes nye kulturpolitik
og trækker i samme retning på primært tre punkter.


Fokus på vækstlaget: På workshops og møder italesætter de unge kunstnere, at der er brug for
støtte og opbakning til det vækstlag, der uddanner sig, benytter byens kunstnerværksteder og er
aktivt producerende, så byens kunstneriske miljøer og individuelle talenter kan udvikle sig til et
højere professionelt niveau.



Fokus på Børn og Unge: Aalborg Kommunes Kunstfond ønsker at bidrage til kommende
institutioner, f.eks. med bygningsintegreret kunst.



Lighed i kultur: Aalborg Kommunes Kunstfond er opmærksom på, at der er behov for kunst i
landsbyer, bydele og offentlige rum, hvor der ikke traditionelt har været fokus på kunst og kultur.
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Bilag:
Strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond
Høringsparter Aalborg Kommunes Kunstfonds strategi
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Punkt 7.

Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfonds årsberetning og regnskab 2019
2020-040019
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering årsberetning og
regnskab 2019 fra Aalborg Kommunes Kunstfond.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd.
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed over
for Sundheds- og Kulturudvalget.
Aalborg Kommunes Kunstfond modtager årligt 375.000 kr. i kommunal støtte til sit arbejde. Kunstfondens
formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt
kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte
kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum.
Kunstfondens arbejde
Ny strategi
Ultimo 2018 fik Aalborg Kommunes Kunstfond tilsagn fra Statens Kunstfond om tilskud til strategisk
rådgivning og primo 2019 indledte bestyrelsen samarbejdet med den kunstneriske konsulentvirksomhed In
Sito. På baggrund af afklarende møder, studietur og workshops fandt strategien sin endelige form. Den står i
al væsentlighed på to ben, nemlig Kunst i det offentlige rum og Kunstuddannelse, miljø og vækstlag. Den
nye strategi vil i nogen grad bevirke en drejning af Kunstfondens praksis, idet indsatserne vil bygge på dialog
og forpligtende samarbejder over længere perioder. Kunstfonden vil bl.a. arbejde for et strategisk
samarbejde med Statens Kunstfond og andre fonde, da der ofte vil være tale om resursekrævende projekter.
Kunst og Plusbus
Kunst i regi af Plusbussen blev et pilotprojekt for den nye strategi. Tidligt på året tog Aalborg Kommunes
Kunstfond kontakt til sekretariatet for Plusbussen med henblik på at etablere et samarbejde. Initiativet nød
fremme i styregruppen for Plusbussen og førte til, at der i august blev sendt en ansøgning til Statens
Kunstfond om støtte til 5 skitseprojekter. I oktober blev der bevilget 575.000 kr. til kunstnerhonorarer på den
betingelse, at Statens Kunstfond ville udpege den kunstneriske konsulent samt 5 af de 10 inviterede
kunstnere. Aalborg Kommunes Kunstfond accepterede betingelserne og nedsatte et kunstudvalg. I
september 2020 fremlægger de inviterede kunstnere skitseprojekter og derefter følger en fase med
fundraising og realisering.
Tilskud og indkøb
For aktivt at bruge udvalgte værker fra samlingen på kommunens skoler har kunstfonden indgået et
samarbejde med Kunsthal Nord, der har udarbejdet undervisningsmateriale og desuden varetager
kommunikation, booking og håndtering af en turnerende udstilling. En del af Kunstfondens værker i depot er
disponeret til udstillingen, der kommer ud på skolerne i 2020.
Kunstfondens bestyrelse har kun i begrænset omfang prioriteret indkøb af nye værker, da bestyrelsen
afventer godkendelsen af den nye strategi og udarbejdelsen af den tilknyttede handlingsplan.
Udlån og returnering
Den største aktivitet vedrørende udlån foreligger omkring ønskeudstillingerne. En sådan afholdes næste
gang i oktober 2020. I årets løb blev der udlånt 10 værker og taget 7 værker retur.
Årsregnskab
I 2014 etableredes en pulje på 600.000 kr. i regi af Aalborg kommunes Kunstfond til udsmykning af det
offentlige rum. I 2019 resterer 479.000 kr. i puljemidler, som overføres til 2020, hvor de bl.a. prioriteres til
kunstudstillingen på skolerne og kunst i regi af Plusbussen. Den ordinære drift viser et overskud på 215.000
kr., der overføres til 2020.
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Bilag:
Årsberetning 2019 AK Kunstfond
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Punkt 8.

Godkendelse af tryghedspakke i forbindelse med COVID-19 på det frivillige sociale
område, landdistrikts- og fritidsområdet
2020-036354
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget jf. sagsfremstilling, godkender
tryghedspakke i forbindelse med COVID-19 på det frivillige sociale område, landdistrikts- og fritidsområdet.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår en række initiativer på fritids- og landdistriktsområdet til afbødning
af de økonomiske konsekvenser som den aktuelle COVID-19 krise har medført.
Der er tale om initiativer, som for de fleste vedkommende kan løftes inden for de nuværende økonomiske
rammer, og som grundlæggende bygger på en ekstraordinær fleksibilitet.
Baggrund
COVID-19 krisen har medført markante konsekvenser for aktørerne på fritids- og landdistriktsområdet samt
frivillige sociale foreninger siden nedlukningen d. 13. marts. For medlemmer, kursister og borgerne generelt
har det betydet, at der ikke har været mulighed for at deltage i de fællesskaber og oplevelser, som normalt
præger deres hverdag. Nedlukningen har medført en lang række økonomiske konsekvenser på tværs af
aktørerne, og der er en generel bekymring for deres fremtidige virke når aktiviteterne igen åbner op.
Aalborg Kommunes ordinære tilskud og støtte til aktørerne på fritids- og landdistriktsområdet samt frivillige
sociale foreninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med, at foreninger, faciliteter mv. kan skabe attraktive
borger- og medlemsbaserede aktiviteter.
I nedenstående er de forskellige typer af aktører beskrevet og deres særlige udfordringer grundet COVID-19.
Nedenstående er udarbejdet med baggrund i følgende lovgrundlag
”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den
frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. (jf. § 11)”, giver
mulighed for, at kulturministeren kan fastsætte regler, som supplerer eller fraviger fra bestemmelser i lov om
støtte til det folkeoplysende område, herunder også kommunale og statslige tilskud.
I ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid 19” opfordres kommunalbestyrelsen til, i et tæt
samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på det folkeoplysende område. Herunder
blandt andet at sikre lærere, undervisere, ledere og andre ansatte bedst muligt indenfor de helt
ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.
Bekendtgørelsen muliggør, at Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og
udbetale dette forud i rater eller forud som acontobeløb i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes
som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer folkeoplysende foreninger i at
afholde aktiviteter. Ydermere kan Kommunalbestyrelsen beslutte at fremrykke kommende ratetilskud.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud
tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
COVID-19 situationen har betydet en fuldstændig nedlukning af området fra 13. marts til d. 12. maj, hvor
dele af det udendørs foreningsliv blev genåbnet. Med virkning fra 27. maj blev dele af de indendørs
aktiviteter på det folkeoplysende område medtaget i genåbningen. Senest er Indendørs idræts- og
bevægelseshold genåbnet med virkning d. 8. juni 2020.
Forvaltningen har løbende været i dialog med foreninger om de økonomiske konsekvenser og mødt en
generel bekymring om medlemsnedgang og manglende indtægter – herunder kommunale tilskud og gebyr
for brug af kommunale lokaler. Mange foreninger har oplevet manglende kontingentindbetalinger og
indtjening fra arrangementer, cups/stævner samtidig med, at driftsudgifter til lokaler, honorering af
træner/ledere mv. er fortsat - og dermed er foreningernes økonomi svækket.
Indstilling - Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at foreninger ikke opkræves gebyr for den periode, hvor
faciliteterne har været lukket grundet COVID-19, (fra den 13. marts til 8. juni). samt at foreninger som er i
private lokaler ikke bliver trukket i lokaletilskud. Samtidig beregnes foreningernes aktivitetstilskud for 2020
med udgangspunkt i medlemstal fra 2019, da foreningernes forventes at have et svækket medlemstal i 2020
grundet nedlukningen.
Eftergivelse af geyr betyder en mindre indtægt for Aalborg Kommune, som søges kompenseret fra anden
side.
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Aftenskoler
COVID-19 har betydet en delvis nedlukning af aftenskolerne fra 13. marts og indtil 27. maj, hvor der er givet
mulighed for en delvis genåbning. Årsagen til at det kun har været en delvis nedlukning er, at aftenskolerne
har haft mulighed for at tilbyde fjernundervisning i stedet for nogle af de planlagte/aflyste aktiviteter – hvilket
nogle af aftenskolerne har benyttet sig af.
Forvaltningen har været i dialog med alle aftenskoler og udover de økonomiske konsekvenser ved
nedlukningen i foråret 2020, forventer de en aktivitetsnedgang og dermed også en økonomisk nedgang i
efteråret 2020. Årsagen er, at de forventer, at de vil være nødsaget til at oprette hold med færre deltagere,
idet en stor del af deres deltagere er ældre kursister og de forudser at mange af dem enten fravælger
undervisning på større hold eller helt undlader at deltage. Desuden vil kravet om større afstand mellem
kursisterne være en stor udfordring
For at imødegå dette har Forvaltningen, i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket, udarbejdet et udkast
til en tryghedspakke til aftenskolerne gældende fra 13. marts og indtil udgangen af 2020.
Tiltagene er kort beskrevet i nedstående punkter, mens de udspecificerede retningslinjer fremgår af
medsendte bilag.
Tilskud til undervisning:
 Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan aflyst undervisning, som følge af COVID-19, fortsat indgå som
tilskudsberettiget undervisning, i perioden 9. marts til 8. juli 2020.
 For at imødegå aftenskolernes forventede aktivitetsnedgang og dermed også en økonomisk nedgang i
efteråret 2020, har Aalborg Kommune valgt at dispensere fra tilskudsbrøken for almen undervisning fra
1/3 til 1/2. Dispensationen er gældende fra 1/8 -31/12 2020.

Ovenstående tiltag vil medføre, at Aalborgmodellen i 2020 midlertidigt sættes ud af kraft.
Tilskud til nedsat deltagerbetaling:
 Der kan ydes tilskud til tilmeldte kursister/deltagere på planlagte foredrag og kurser og hvor der er
oprettet hold, der er aflyst pga. myndighedernes udmeldinger pga. COVID-19 situationen. Det gælder
også uanset om egenbetalingen er betalt eller ej. Der kan ydes tilskud til hele forløbet, uanset om der
efterfølgende er sket aflysning af dele af undervisningen.
 Der skal foreligge dokumentation for de tilmeldte kursister/deltagere.
Lokaletilskud:
 Det udmeldte aconto lokaletilskud for 2020 – vil blive udbetalt, uanset aktivitetsniveau. Der vil ikke ske
efterregulering ved regnskabsårets afslutning.
Gebyr for brug af offentlige lokaler:
 Der vil kun blive opkrævet gebyr for de undervisningstimer, der bliver gennemført i kommunale lokaler.
Fjernundervisning:
 Der kan under COVID-19 nedlukningen dispenseres fra de normale regler vedr. fjernundervisning.
 Efterår 2020: Hvis der oprettes nye aktiviteter som fjernundervisning i efteråret, kan der dispenseres fra
de normale regler for fjernundervisning i efteråret 2020.
Debatskabende aktiviteter (10%-puljen):
 Der dispenseres for retningslinjerne for at brugen af tilskuddet til debatskabende aktiviteter.
Aftenskolerne kan vælge at bruge alle midlerne til debatskabende aktiviteter, men kan også benytte hele
eller dele af tilskuddet til udvikling af nye undervisningsformer, betaling af faste udgifter, tabt
deltagerbetaling mv.
Indstilling - Aftenskoler
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at den beskrevne tryghedspakke godkendes.
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Selvejende haller
COVID-19 situationen har betydet en fuldstændig nedlukning af de selvejende haller i perioden 13. marts til
8. juni. Det har økonomiske konsekvenser for hallernes økonomi, og på den baggrund har 6 ud af 12
selvejende haller vurderet deres økonomiske tab i forbindelse med nedlukning i den angivne periode.
Beløbet varierer fra 13.000 til 175.000 kr. med undtagelse af en hal som estimerer et tab på 2.700.000 kr.
De selvejende haller har primært indtægter i form af tilskud fra Aalborg Kommune samt fra entre ved brug af
faciliteter som fx svømmehal.
To selvejende haller har givet udtryk for, at de har udfordringer med hensyn til likviditeten. Foreløbigt er dette
afhjulpet ved, at udbetalingen af deres månedlige driftstilskud er fremrykket.
Indstilling – Selvejende haller
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at selvejende haller som eventuelt ansøger om ekstraordinært
tilskud grundet COVID-19 vil blive behandlet ud fra en konkret vurdering, når årsregnskabet for 2020
foreligger. Skulle en selvejende hal, som følge af COVID-19 komme i en akut likviditetsmæssig krise før
årsregnskabet foreligger, vil forvaltningen indgå i en dialog med hallen.

Forsamlingshuse
COVID-19 situationen har betydet en fuldstændig nedlukning af alle forsamlingshuse i perioden 13. marts til
27. maj. For at undersøge omfanget af de økonomiske konsekvenser er der gennemført en
stikprøveundersøgelse ved 8 ud af 29 forsamlingshuse.
Forsamlingshusenes normale indtægter baserer sig primært på udlejning til fester, overskud på aktiviteter og
arrangementer som koncerter, loppemarkeder og årstidsfester samt som medhjælp ved andre større
arrangementer.
Foreningerne har i gennemsnit haft eller forventer at få 10-20 aflysninger i perioden frem til august.
Flere angiver desuden en bekymring for aktivitetsniveauet resten af 2020. Flere forsamlingshuse har dertil
tab af budgetterede indtægter som skyldes aflysning af egne arrangementer og medhjælp til festivaler og
events.
Samtlige foreninger forventer, at resultatet for 2020 i bedste fald går i nul. Størrelsen på de endelige tab
afhænger selvfølgelig af, hvordan situationen udvikler sig. Alle foreninger giver udtryk for, at de går en svær
tid i møde, og at de økonomiske tab vil få konsekvenser for deres aktivitetsniveau, planlagte renoveringer
mv.
Kun et forsamlingshus oplyser at have akutte likviditetsproblemer, da de står i en særlig situation på grund af
et større endnu ikke afsluttet byggeprojekt. Det forventes at flere forsamlingshuse vil kunne komme i samme
situation i løbet af året, hvis ikke der sker en markant ændring i situationen og/eller der kommer en
økonomisk hjælpepakke fra centralt hold. Et forsamlingshus har desuden henvendt sig om, at de ikke har
mulighed for at overholde den krævede medfinansiering ved et projekt støttet af Forsamlingshuspuljen (krav
om medfinansiering her er fastsat ud fra årsregnskabet for 2018).
Indstilling – Forsamlingshuse
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at der reserveres 100.000 kr. fra forsamlingshuspuljens 2021
ramme til at afhjælpe de likviditetsmæssige udfordringer på området. Forsamlingshusene skal ansøge
forvaltningen med henblik på en konkret vurdering.

Frivillige sociale foreninger
COVID-19 situationen har betydet en fuldstændig nedlukning af de frivillige sociale foreninger (§18) i
perioden 13. marts til 8. juni.
Forvaltningen har løbende været i dialog med mange af de foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde.
Dialogen har taget form af enten generel COVID-19 formidling og i foreningerne er der en usikkerhed
omkring konsekvenserne for deres forening og deres virke her og nu, samt fremover efter en normalisering.
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Økonomisk har nogle af de store og mellemstore organisationer med forholdsvis mange frivillige og store
budgetter mistet indtægter til driften, herunder ansatte, husleje, etc. De mindre foreninger/grupper har ikke
antydet en sårbarhed omkring ovennævnte pga. få driftsudgifter. Deres bekymring er dog i
overensstemmelse med de større foreninger/organisationer vedrørende §18 midlerne for 2020.
Foreningerne har en usikkerhed i forhold til de tildelte §18 puljemidler for 2020. Mange tiltag, som foredrag,
kurser, kompetenceuddannelse, udflugter m.m. er blevet aflyst eller udsat og kan måske ikke gennemføres i
2020.
Tabte virksomhedssponsorer, indsamlinger og indtægtsgivende events aflyses og det har skabt en
økonomisk usikkerhed for det fremtidige sociale arbejde.
Indstilling – Frivillige sociale foreninger
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at de frivillige sociale foreninger som ikke har mulighed for at
gennemføre aktiviteter på grund af COVID-19, skal have mulighed for at anvende de bevilligede §18 midler i
2020 til andet formål end anført i ansøgningerne. Anvendelsen skal aftales med forvaltningen. Alternativt kan
foreningerne få mulighed for at få overført ubrugte midler fra 2020 til 2021. Dette også efter aftale med
forvaltningen.
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Bilag:
Tryghedspakke til aftenskoleområdet i forbindelse med Covid-19
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Punkt 10.

Drøftelse af Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem Aalborg Kommune
og Transport- og Boligministeriet
2020-034722
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse
klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem Aalborg Kommune og Transport og Boligministeriet.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Regeringen har sat en ambitiøs, grøn målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct.
i 2030 set i forhold til niveauet i 1990. For at opnå dette mål skal transportsektoren også yde et grønt bidrag.
Transport- og boligministeren har derfor i maj 2020 henvendt sig til borgmesteren og andre større kommuner
herunder København, Aarhus, Odense, Vejle og Frederiksberg, for sammen med kommunerne, at indgå en
klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik.
Sagen har været drøftet i direktørmøder i maj 2020, og som baggrund for målsætningsniveauet, er der
gennemført en intern dialog med øvrige forvaltninger og Nordjyllands Trafikselskab om grundlaget for
aftalen. Vedlagte notat ”Drøftelse om oplæg til samarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik” opsummerer
kommunens målsætninger for den grønne kollektive trafik samt udfordringer i forhold til f.eks. rammevilkår i
forhold til den grønne omstilling.
Som en del af processen er der afholdt møde mellem borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Transport- og
Boligminister, Benny Engelbrecht, ligesom der har været afholdt møder på embedsmandsniveau med
Transport- og Boligministeriet. Klimasamarbejdsaftalerne er desuden drøftet i et fælles politisk møde med
deltagelse fra alle seks kommuner.
Målsætningerne som grundlag for samarbejdsaftalen med Transport- og Boligministeriet er for Aalborg
Kommunens vedkommende:


Ved nye udbud, vil alle nye bybusser være emissionsfri (el eller brint) fra 2021



Ved nye udbud, vil alle nye busser være CO2-neutrale busser (biogas, biodiesel, el eller brint) på lokale
åbne ruter (ekskl. bybusser og skolebusser) fra 2021.



Ved nye udbud, vil alle nye tværkommunale busser være CO2-neutrale eller emissionsfri fra 2021



At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler, skal være nulemission fra 2025



At samlet set minimum 75 pct. af alle ny-leasede og nyindkøbte kommunale køretøjer (personbiler,
minibusser, varebiler, last- og skraldebiler, traktorer, fejebiler etc.) skal anvende et CO 2-neutralt
drivmiddel eller være nulemission fra 2025, hvis det er teknisk muligt eller økonomisk realistisk

Udkast til ”Klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Aalborg Kommune og Transport- og
Boligministeriet” er vedlagt som bilag. Der kan komme enkelte justeringer i forhold til udkastet til
samarbejdsaftalen.
Målsætningerne er forankret i Mobilitetsplan 2040 og i Grøn Strategi for NT. Målene er desuden forankret i
arbejdet med konkretisering af den Kollektive Trafikplan og ”Bæredygtighedsstrategi 2020-2024”.
I tillæg hertil, bidrager Aalborg Kommune desuden også til at accelerere den grønne omstilling inden for
andre trafikformer, f.eks. egen flåde og øvrige projekter, som kan bidrage til den grønne omstilling. Med
aftalen forpligter Aalborg Kommune sig desuden til i samarbejde med staten at foretage en effektvurdering af
aftalen, ligesom transportministeren påtager sig at arbejde for konkrete tiltag, der blandt andet forbedrer
kommunernes muligheder for at fremme den grønne omstilling.
Med samarbejdsaftalen bliver Aalborg Kommune et fyrtårn og ambassadør for den grønne omstilling af den
kollektiv trafik sammen med de øvrige kommuner i samarbejdet. Der er forventelig lancering af
Klimasamarbejdsaftalen med deltagelse af transport- og boligministeren i Aalborg den 25. juni 2020.
Den videre proces, med udbredelse af samarbejdsaftalen til at omfatte yderligere byer, drøftes med
Transport- og Boligministeriet i den kommende tid.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
UDKAST - Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem Aalborg Kommune og Transport- og
Boligministeriet
Drøftelse om oplæg til samarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik
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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 11.

Orientering

Erik Kristensen orienterede om udlodning af national pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge og om
arbejdet med at udvikle Hærvejens potentialer.
Mikkel Grimmeshave om status for psykologbehandling af børn og unge.
Beslutning:
Til orientering.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 12.

Eventuelt.
Beslutning:
Intet.
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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 14.

Underskriftsblad
2020-003154
Beslutning:
.
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