Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Referat af møde i den politiske styregruppe 24. februar 2017
Til stede: Lene Høsthaab (Faaborg-Midtfyn), Ena Nørgaard (Assens), Erik
Rosengaard (Nyborg),), Tine Riis Kristensen (Kerteminde), Freddy Andersen
(Nordfyn), Martin Petersen (Odense), Anja Knudsen (Nordfyn), Peter Nielsen
(Assens), Morten Just (Kerteminde), Hasse Winther (Faaborg-Midtfyn), Anni Bagge
Jensen (Langeland), Jan Hermansen (Nyborg), Stine Keiding og Nete Gedde
Jacobsen (Sekretariatet).
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__________________
Afbud: Jane Jegind (Odense), Lars Ole Valsøe (Kerteminde), Henrik Nielsen
(Svendborg), Jan Ole Jakobsen (Langeland), Kurt Christensen (Nordfyn), Carl
Jørgen Heide (Ærø), Morten Refskou (Svendborg), Mai-Britt Helle Jensen (FaaborgMidtfyn).
Mødet blev indledt med en velkomst til Martin Petersen, Fritids og Kulturchef i
Odense, som overtager Ellen Drosts plads i den administrative styregruppe.

1. Proces for tilsyn med de tidligere amtslige tilskud udenfor lov
Kulturregion Fyn udbetaler hvert år de tidligere amtslige til skud udenfor lov –
i alt ca. 13 mio. kr.
Der skal føres tilsyn med, hvordan midlerne anvendes, og sekretariatet har i
den forbindelse fremlagt forslag til proces, som er drøftet i den administrative
styregruppe.
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Kulturregion Fyn er et
samarbejde mellem de
9 fynske kommuner
og Kulturministeriet,
som har til formål at
fastholde og fremme
samarbejdet mellem
de fynske kommuner

på kulturområdet.

Der er tre væsentlige trin i processen: indgåelse af aftale med
tilskudsmodtagerne om, hvad pengene anvendes til, godkendelse af budget
og godkendelse af årsregnskab.
Der er i det fremlagte forslag lagt op til, at politikerne involveres aktivt i alle
tre trin.
Graden af politisk involvering i processen blev drøftet. Den politiske
styregruppe ønsker at sætte overordnet retning på og godkende indholdet i
de aftaler, der laves om hvad tilskuddene konkret skal anvendes til.
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Derimod ønsker den politiske styregruppe ikke at godkende budgetter og regnskab,
men vil holdes orienteret på et generelt plan og specifikt, hvis sekretariatet oplever
udfordringer eller uregelmæssigheder ifm tilsynsprocessen.
Beslutning:
Indstillingen fra den administrative styregruppe om at godkende den fremlagte
tidsplan blev ikke fulgt i sin helhed.
I forhold til den fremlagte tidsplan ændres følgende:

Indstilling:
1.september 2017
Fremlæggelse og godkendelse af tilskudsmodtageres regnskaber i den
politiske styregruppe.
Rettes til:
1.september 2017
Den politiske styregruppe orienteres om tilskudsmodtageres regnskaber.
Indstilling:
12. december 2017
Godkendelse af budgetterne i den politiske styregruppe.
Rettes til:
12. december 2017
Den politiske styregruppe orienteres om tilskudsmodtageres budgetter.

2. Drøftelse af aftaleudkast for 2017
Kulturregion Fyn skal i 2017 videreformidle de tidligere amtslige tilskud
udenfor lov. I den forbindelse er der udarbejdet konkrete forslag til konkrete
aftaler om, hvordan midlerne anvendes med følgende institutioner:








FilmFyn
Sport Event Fyn
H. C. Andersen Marathon
Børnekulturhuset Fyrtøjet
Formidling Brandts
Sydfynsk Idrætsklynge
Gæsteatelier Hollufgaard

Der er tale om to-årige aftaler, som gælder for resten af denne
kulturaftaleperiode. Processen har været meget komprimeret, og aftalerne er
derfor i en vis udstrækning udtryk for ”det muliges kunst”.
I forhold til næste aftaleperiode – kulturaftale 2019-2022 – bør processen
påbegyndes tidligere, så der er den fornødne tid til at drøfte eventuelle
ønsker om ændringer relateret til de udbetalte tilskud. Skal der ske
ændringer, skal de berørt tilskudsmodtagere varsles i tide.
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Udgangspunktet for tildelingen af midler er, at tilskuddet skal gå til aktiviteter,
som kan komme mange fynboer til gode.

Beslutning:
Den administrative styregruppes indstilling blev fulgt, idet de fremlagte aftaler
blev vedtaget.
Det blev ydermere besluttet, at den politiske styregruppe på baggrund af
orienteringen om regnskabsaflæggelse 2016 drøfter den politiske prioritering
af fremtidige aftaler.

3. Kongelig sommerballet og opera i det fri
Det Kongelige Teater har igen i år henvendt sig for at høre, om Kulturregion
Fyn ønsker at samarbejde om ”Kongelig sommerballet” og ”Opera i det fri ”i
2017.
Den administrative styregruppe besluttede på sit møde den 1. februar at
indstille, at Nyborg Kommune får arrangementet Opera i det fri i år, mens
Assens Kommune får Sommerballetten.
Efterfølgende har Nyborg Kommune tilkendegivet, at kommunen har andre
arrangementer den dag, og at de derfor ikke har mulighed for at lægge
rammer til Opera i det fri i år, men er interesserede i at få arrangementet til
næste år.
Det blev derfor drøftet, om der er andre kommuner, der ønsker at få operaen
på besøg. Der blev mindet om, at selv om Kulturregion Fyn afholder udgiften
til Det Kongelige Teater, vil der stadig være en udgift forbundet med at
påtage sig værtsrollen – til dækning af toiletfaciliteter, parkering mv.
Kerteminde (Munkebo Bakke), Nordfyn (Gyldensteen gods) og Langeland
(Tranekær Slot) lagde billet ind på opera-arrangementet i 2017.
Beslutning:
Den administrative styregruppes indstilling om at Assens Kommune får
Sommerballetten blev fulgt.
Det blev herudover besluttet, at Nordfyns Kommune i år får arrangementet
opera i det fri.

4. Den Fynske Kulturpris 2017
Den Fynske Kulturpris uddeles hvert år i november, og efterfølgende
evalueres der på, om der er ønsker til ændringer i konceptet.
På det politiske styregruppemøde d. 18. december blev det således kort
drøftet, om der fortsat skal uddeles én kulturpris eller om noget af beløbet til
hovedprisen skal frigives til de øvrige finalister eller til en anden mindre
kulturpris.
Bag forslaget ligger et ønske om konkret at tilgodese – med et beløb eller
anden gave - alle finalister, og ikke kun den endelige vinder.
Forslaget blev drøftet, herunder hvordan de finalister der ikke vinder,
fremadrettet skal tilgodeses.
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I samme forbindelse blev de fremlagte justeringer af indstillingskriterierne
drøftet. De foreslåede ændringer (hvor man bl.a. kan vurderes på det
innovative i konceptet og ikke bare på den kunstneriske kvalitet) har til formål
at åbne mere op for, at kandidater fra de mindre kommuner kan komme i
betragtning.
Beslutning:
Den administrative styregruppes indstillinger blev fulgt, således at:


der fortsat er en hovedpris (som nu). Af den samlede pris, som er på
75.000 kr. i dag, tages 20.000 kr., som fordeles med 5000 kr. til hver
af de finalister, der ikke vinder prisen.



der laves om i indstillingskriterierne som foreslået i det medsendte
bilag 4 – justering af indstillingskriterier

5. På vej mod en ny kulturaftale – og midtvejsevaluering
Sekretariatet skitserede kort den indstillede proces for arbejdet med en ny
kulturaftale.
Ud over Kulturregion Fyns to styregrupper er det er vigtigt, at både de
nuværende projektledere, fagrådene, netværkene (Bunf og KultNet) og
andre relevante interessenter får mulighed for at spille ind i processen.
Alle de input fra borgere, der blev indsamlet i forbindelse med projekt
Mod.Strøm i efteråret 2016 bruges også.
Der var et ønske om at sekretariatet, når processen detailplanlægges,
sørger for at involvere aktører vi ikke plejer, så vi sikrer tilgang af
nye/skæve/anderledes idéer.
Beslutning:
Det indstillede forslag til proces blev vedtaget.

6. Forslag til nye indsatser
De fynske kulturkonsulenter er organiseret i netværket KultNet under
Kulturregion Fyn. I netværket drøftes indimellem tilbud fra forskellige
kulturaktører, med henblik på at afdække, om det er initiativer Kulturregion
Fyn kan gå ind i/evt. finansiere.
Da Kulturregion Fyns midler er disponerede som situationen ser ud nu, er
der ikke frie midler der kan afsættes til nye projekter.
Det blev derfor drøftet, om netværket fremover kan bruges til at koordinere
henvendelser på tværs af kommuner. Hermed sikres koordinering og
samarbejde selv om der ikke er Kulturregion Fyn midler til initiativerne.
Beslutning:
Den administrative styregruppes indstilling om, at KultNet fremover bruges
mere aktivt til at koordinere fælles tilbud på tværs af kommuner blev fulgt.
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7. Orientering fra sekretariatet
Mod.Strøm – Stine Keiding orienterede om Mod.Strøm. Der er indkommet
over 90 forslag til projekter, som lokale dommerpaneler nu er ved at vurdere.
Nationalt filmseminar 24. januar 2017 – Kulturregion Fyn afholdt den 24. et
velbesøgt nationalt seminar, hvor fokus bl.a. var filmprofilskolerne og den
nye forskningsrapport. DFI var også til stede på seminaret – herfra har man
besluttet at støtte os med 300.000 til profilbørnehaver. Tjek og del evt.
http://filmportalfyn.dk/ her findes bl.a. det meget omfattende
undervisningsmateriale, der er udarbejdet ifm Kulturregion Fyns film-indsats.
Konferencen: Kulturens laboratorium, æstetiske læreprocesser i
partnerskaber afholdes den 8. juni – det går strygende med tilmeldinger, og
ikke bare fra fynske deltagere, der kommer deltagere fra hele landet,
herunder fra nogle af de store kulturinstitutioner fra andre landsdele.
Studietur – programmet mangler den sidste finpudsning, men er nu næsten
på plads. Der er afbud fra Ærø Kommune og Assens Kommune.
Sekretariatet har sikret sig, at der uden yderligere omkostning kan reduceres
med to pladser, fra 20 til 18. Hvis de to sidste pladser (fra 18 til 16) også kan
droppes uden omkostning, gøres det. Hvis der skal betales for dem uanset,
udbydes pladserne til brug for interesserede politikere.

8. Evt.
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