Indstilling

Til Århus Byråd
via Magistraten
Kultur og Borgerservice

Den 1. juni 2007
Århus Kommune
Kulturforvaltningen
Kultur og Borgerservice

Tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2007
til kulturaftale mellem Kulturministeren og Århus Kommune.

1. Resume
Den regionale kulturaftale for perioden 1. januar 2004 – 31. december
2007 mellem Kulturministeren og Århus Kommune blev tiltrådt af År-
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hus Byråd den 26. maj 2004. Kulturaftalen er baseret på Århus Kommunes kulturpolitik for 2004-2007.
Som følge af kommunalreformen blev alle kulturaftaler i slutningen af
2005 opsagt af Kulturministeriet pr. 1. januar 2007, hvorfor der er
udarbejdet en tillægsaftale til kulturaftalen gældende for perioden 1.
januar til 31. december 2007.
Tillægsaftalen blev færdigforhandlet mellem Århus Kommune og Kulturministeriet medio maj måned 2007. Det lange forløb skyldes dels
udredning af indsatsområderne, dels Kulturministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med de lovmæssige og økonomiske ændringer i
forbindelse med kommunalreformen.
Tillægsaftalen er udvidet med to nye udviklingsprojekter: ”Produktionsinitiativ – digital kunst, kultur og oplevelser” samt ”ACTIVinstitute
- iSport”. Begge projekter er – uanset at tillægsaftalen i øvrigt kun
gælder for 2007 - toårige (2007-08), og Kulturministeriet har udvidet
sin økonomiske ramme til udviklingsprojekter med henholdsvis 1,8
mio. kr. i 2007 og 2,2 mio. kr. i 2008.
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Herudover er der kun sket ændringer i aftalen, hvor hidtidige amtslige
tilskud på i alt 2,65 mio. kr. er overtaget af staten og lagt ud i kulturaftalen, således at tilskuddene nu administreres af Århus Kommune.
Det er forventningen, at kulturaftalen også forlænges i 2008. Med
virkning fra 2009 og fremover bør kulturaftalerne tilrettelægges, så
den fireårige aftaleperiode forskydes et år i forhold til kommunens
kulturpolitik. Herved sikres, at fokusområder i den til enhver tid gældende kulturpolitik afspejles i kulturaftalerne. Byrådet vil få forelagt
en indstilling om Århus Kommunes Kulturpolitik 2008 – 2011 i løbet af
efteråret 2007.
2. Tidligere beslutninger
Århus Byråd vedtog den 26. maj 2004 den regionale kulturaftale mellem Kulturministeren og Århus Kommune for perioden 2004 – 2007.
3. Beskrivelse af indstilling
3.1 Gældende kulturaftale.
Den oprindelige 4-årige regionale kulturaftale mellem Kulturministeren
og Kulturregion Århus for 2004-07 består i hovedtrækkene af en målsætningsdel, en rammebevilling og en udviklingsprojektdel.
Målsætningsafsnittet omfatter både de statslige og kulturregionens
målsætninger. Visions-, værdi- og målsætningsteksten fra Århus
Kommunes kulturpolitik 2004-07 er indsat direkte i den regionale kulturaftale og er i overensstemmelse med Kulturministeriets værdier og
mål.
Den kulturelle rammebevilling er hovedelementet i aftalen. Bevillingen
omfatter samtlige statstilskud til de institutioner og aktiviteter, der er
omfattet af aftalen, og rammebevillingen kan omdisponeres inden for
aftalens formål og område i aftaleperioden.
Herudover omfatter den regionale kulturaftale to udviklingsprojekter:
Udvikling af Dansescenen i Århus og Talentudvikling på Århus Musikskole.
Som følge af strukturreformen blev alle kulturaftaler den 1. november
2005 opsagt med udgangen af 2006, uanset om de tidligere amter har
indgået i aftalerne eller ej. Da aftalen med Århus Kommune ikke direkte har omfattet det tidligere Århus Amt, har det været udgangs-
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punktet, at en forlængelse af aftalen i 2007 kun har skullet omfatte
ændringer direkte som følge af strukturreformen samt nye udviklingsprojekter.
Forhandlingerne med Kulturministeriet blev påbegyndt i foråret 2006,
men til trods for de forholdsvis få ændringer i aftalen har forhandlingsforløbet været meget langstrakt blandt andet på grund af Kulturministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med de lovmæssige og økonomiske ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Efter møder
med ministeriet i juni 2006 og marts 2007 blev tillægsaftalen færdigforhandlet medio maj 2007.
3.2. Ændringer i forhold til den 4-årige kulturaftale
Århus Kommune (Kulturregion Århus) overtager i 2007 ansvaret for
de tidligere ikke lovbestemte amtslige tilskud i en 4-årig overgangsordning, i alt 2,48 mio. kr.
Århus Kommune kan beslutte at man vil omprioritere midlerne inden
for de rammer der er fastsat i tillægsaftalen. Derfor forudsættes det,
at der i aftaleperioden og – under forudsætning af at der også efter
2007 indgås kulturaftale med staten frem til overgangsperioden indtil
udgangen af 2010 - vil være dispositionsfrihed med disse midler.
Endvidere overtager Århus Kommune under de samme forudsætninger de tidligere amtslige tilskud til de såkaldte § 15-museer – Kvindemuseet i Danmark og Bymuseet – i alt 169.581 kr., som indgår i
den kulturelle rammebevilling.
Kulturministeriet har ikke ønsket, at de hidtidige amtslige tilskud til
§ 16-museer, som er overtaget af staten pr. 1. januar 2007, skulle
indgå i den kulturelle rammebevilling i tillægsaftalen. Det har Århus
Kommune taget til efterretning i forventning om, at midlerne vil indgå
i eventuelle senere aftaler.
3.3. Nye Udviklingsprojekter
Kulturministeriets hidtidige Provinspulje er erstattet af en ”Pulje til
kultur i hele landet”, som specielt støtter kulturprojekter i tilknytning
til kulturaftalerne. Det har skabt mulighed for, at der i tillægsaftalen
indgår yderligere to udviklingsprojekter, som begge støttes i en toårig
periode (2007-08).
Århus Kommune stillede forslag om tre nye udviklingsprojekter
•

Produktionsinitiativ for digital kunst
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•

Projekt for kulturpolitisk initiativ til styrkelse af design og arkitektur

•

ACTIVinstitute – konkrete projekter

Kulturministeriet fik forelagt projekterne i 2006, og i møde den 2.
marts 2007 fik repræsentanter for projekterne lejlighed til at præsentere dem for ministeriet. Kulturministeren besluttede efterfølgende, at
projekterne ”Produktionsinitiativet – Digital kunst, kultur og oplevelser” samt ”ACTIV-institute – iSport” bliver udviklingsprojekter i 2007
og 2008. Kulturministeriet ville ikke medtage Projekt for kulturpolitisk
initiativ til styrkelse af design og arkitektur som udviklingsprojekt, idet
ministeriet ikke støtter projekter på så forberedende et stade.
Kulturforvaltningen vil fortsat arbejde på at få et samarbejde med
Kulturministeriet i stand omkring design og arkitektur som et kulturpolitisk indsatsområde, jf. også Kulturministeriets netop offentliggjorte
plan for en national arkitekturpolitik under overskriften "Arkitekturnation Danmark". Det kan eventuelt være i forbindelse med en kommende kulturaftale
De to eksisterende udviklingsprojekter – jf. afsnit 3.1 – videreføres i
2007. For så vidt angår projektet om udvikling af dansescenen ophører dette dog, når GRAN - Teater for Dans ophører med sine aktiviteter pr. 30. juni 2007.
Produktionsinitiativet - Digital kunst, kultur og oplevelser
Produktionsinitiativet er en kunst- og oplevelsesproducerende enhed
placeret på CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion på
Aarhus Universitet.
Produktionsinitiativet vil gennem produktion af digitale kunstværker
og oplevelser danne ramme om kompetenceopbygning og udveksling
af ideer og viden mellem vidensinstitutionerne på den ene side, og
kunstnerne på den anden. Produktionsinitiativet skal både skabe færdige værker og produktioner af høj kvalitet, og også danne grundlag
for, at flere kunstnere får indblik i og kommer til at anvende de muligheder, som de nye teknologier giver.
Erfaringerne vil qua Produktionsinitiativets placering i netværket TEKNE være direkte til rådighed også for erhvervslivet og gennem denne
forbindelse kan Produktionsinitiativet være med til at skabe vækst i
oplevelsesøkonomien.
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Kulturministeriet yder tilskud på 800.000 kr. i 2007 og 1.200.000 kr. i
2008, og Århus Kommunes Erhvervspulje har ydet tilskud på 850.000
kr. til Produktionsinitiativet.
ACTIVinstitute - iSport:
Initiativgruppen bag ACTIVinstitute er Århus Amt, Århus Kommune og
Aarhus Universitet. ACTIVinstitute skal skabe et dynamisk miljø for
innovation, vidensdeling og forskning inden for feltet fysisk aktivitet,
sport, motion og oplevelser.
iSport projektet arbejder med de muligheder og udfordringer, der er i
at udnytte pervasive computing teknologier (IT i alting) til at forbedre
sports- og motionsoplevelser for en bred vifte af aktører, der spænder
over potentielle motionister, aktive amatørudøvere, elitesportsfolk og
publikum til sportsbegivenheder. Der vil blive arbejdet med de nyeste
sensorteknologier, software infrastrukturer og interaktionsteknikker
samt mobile og trådløse teknologier.
Projektet vil arbejde med tre fokusområder: motionsfremme for alle,
præstationsforbedring for eliteudøvere samt bedre oplevelser for publikum. Resultatet vil være en software/hardware platform – iSport
platformen - der gør det muligt at bygge forskellige anvendelser inden
for projektets tre fokusområder. Der udvikles mindst én demonstrator
inden for hvert af fokusområderne.
Kulturministeriet yder tilskud på 1 mio. kr. i 2007 og 1 mio. kr. i 2008.
Århus Kommunes Erhvervspulje har bevilget et etableringstilskud på
1,5 mio. kr. over 3 år til ACTIVinstitute.
4. Strategi for borgerinddragelse
De involverede parter i udviklingsprojekterne har udarbejdet projektbeskrivelser og har deltaget i møde med Kulturministeriet den 2.
marts 2007.
5. Økonomiske konsekvenser
Den kulturelle rammebevilling i kulturaftalen videreføres og pris- og
løntalsreguleres til 2007 niveau. Rammebevillingen suppleres i 2007
med de tidligere amtslige tilskud til § 15-museer i Århus, som staten
overtog pr. 1. januar 2007 vedrørende Kvindemuseet i Danmark og
Bymuseet. Herudover overtager kulturregionen ansvaret for de tidligere ikke lovbestemte amtslige tilskud i en 4-årig overgangsordning.
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Den statslige kulturelle rammebevilling er i 2007 på: 42.701.886 kr.,
hvori indgår hidtidige amtslige tilskud til § 15-museerne.
Tidligere amtslige tilskud uden for lov, som Århus Kommune overtager
ansvaret for, udgør i 2007: 2.484.109 kr.
Støtte fra Kulturministeriet til udviklingsprojekter er i 2007 2,2 mio.
kr. og i 2008 2,2 mio. kr.
Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
6. Miljømæssige konsekvenser
Der er ingen miljømæssige konsekvenser forbundet med tillægsaftalen.
7. Konsekvenser i forhold til mål
Tillægsaftalen vil medvirke til at realisere de mål og indsatsområder
som er indeholdt i ”Kulturpolitik 2004-2007”
8. Beslutningspunkter
At vedlagte udkast til tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2007 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion
Århus tiltrædes

Flemming Knudsen
/
Ib Christensen

Bilagsfortegnelse:
Bilag 1: Tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2007 til
kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus.
(kopi til alle/ + elektronisk)
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