Sundheds- og Kulturudvalget

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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