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Budgetaftale mellem staten og Aalborg Kommune om driftstilskud til smA 
storbyteatre tor perioden 2021 - 2024 

1, Indlednin9 
I henhold til kapitel 7a i lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14. januar 2014) yder 
staten inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til sml 
storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense; Århus og Aalborg Kommuner. 
Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. 
Statens tilskud til den enkelte kommunes -små storbyteatre fastsættes under et i en 
aftale mellem staten og kommunen. 

Denne aftale lndg!s mellem Aalborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen pi 
vegne af Kulturministeriet. Aftalen afløser den hidtidige aftale. Nærværende aftale 
har virkning fra den 1. januar 2021 og løber indtil 31. december 2024, hvor den 
ophører, med mindre andet aftales mellem parterne. 

2, formAlet med aftalen 
Formllet med aftalen er at sikre en dialog mellem tilskudsyderne om de økonomiske 
rammet for de små storbyteatre, der skal bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i 

Aalborg Kommune. 

Det er kommunen, der træffer beslutning om anvendelsen af det samlede tilskud til 
de sm& storbyteatre, herunder hvilke teatre, der skal lndgl i ordningen med hvilke 
tilskud. Kommunen skal inddrage Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for 
scenekunst i disse beslutninger. 

3. Aalborg Kommunes vision for de smA storbvt@atce 
Aalborg Kommune har kun et lille storbyteater, Teater Nordkraft. 

Som lille storbyteater vil Teater Nordkraft flytte grænser" i mennesker og for hvad 
scenekunst kan være. Teatret skaber oplevelser, hvor publikum tilsidesætter sine 
fordomme, sænker paraderne, fortaber sig og bliver grebet. 

Teater Nordkraft er en stærk lokal drivkraft. Teatrets ledelse, skuespillere og øvrige 
personale engagerer sig i ungdommen og i lokalsamfundet og rækker ind i det 
~ociale arbejde. 

Teater Nordkraft er central i brandingen af Aalborg som kulturby. Derfor er visionen, 
at hele Nordjyliands befolkning kender Teater Nordkraft og ved, hvad en 
"Nordkraftforestillingn er. Teatrets forestillinger spiller for fulde huse og Teater 
Nordkraft er teatret, resten af landet taler om. 

4, Aalborg Kommunes strategi for de smA storbyteatre 
Aalborg Kommune har kun et lille storbyteater, Teater Nordkraft. Strategien tager 
afsæt i Aalborg Kommunes kulturpolitiske mål og i Institutionens formål. På den 
baggrund er følgende fælles strategiske mål opsat: 
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• Teatret arbejder aktivt med publikumsudvikling og stræber efter et 
mangfoldigt publikum, med særligt fokus på børn og unge. 

• Med udgangspunkt i lidenskab, genkendelighed og· wauw faktor, skal teatret 
udvikle og præsentere teater og dans af høj kunstnerisk kvalitet. I teatrets 
lokaler i Nordkraft samt andre steder i Aalborg Kommune. 

• Andelen af egenproducerede aktiviteter i repertoiret øges. 

• Teatret udvikler nye musikalske teaterudtryk og musikalske forestillinger. 

• Der udvikles en stærk visuel identitet. 

• Teater Nordkraft styrker talentudviklingen og bidrager aktivt til, at Aalborgs 
kunstnermiljø er i bevægelse. 

• Teater Nordkraft rækker ud og undersøger muligheden for at involvere 
sårbare grupper i teatrets arbejde. 

• Teater Nordkraft tilstræberlokal forankring og mangfoldighed i de 
kunstneriske produktioner og i teatrets organisation som helhed. 

s. Budaet--oa-bevillinasforholci. 
statens tilskud 

Staten yder et årligt driftstilskud til Aalborg Kommunes små storbyteatre i 
aftaleperioden 2021-2024. Tilskuddet fastsættes på de årlige bevillingslove. 

Bevillingen på finanslovsforslaget 2020 udgør 4,075.867 kr, Herefter forhøjes 
tilskuddet hvert Ar med 352.411 kr. som led i en omfordeling af statens tilskud til 
små storbyteatre. Bevillingen p/I.;.reguleres. 

I de tilfælde, hvor Finansministeriet og Kulturministeriet I forbindelse med de ~rllge 
forhandlinger om rammerne for finanslovsforslaget gennemfører generelle - som 
regel procentuelle - besparelser p& kulturbudgettet, vil der ske en reduktion af 
bevillingen. 

Statens samlede tilskud kan ikke overstige SO % af det samlede statslige og 
kommunale tilskud til de små storbyteatre i Aalborg Kommune. 

Aalborg Kommunes tilskud 
Aalborg Kommunes tilskud til de små storbyteatre forventes at udgøre 12.159.000 
kr. i 2021 - inklusive statens driftstilskud - stigende til 13.216.233 kr. i 2024. 
Tilskuddet p/1-reguleres. 

Under forbehold for Folketingets, Folketingets Finansudvalgs og Aalborg Kommunes 
Borgerrepræsentations tilslutning forventes det samlede tilskud til sml storbyteatre 
i aftaleperioden at være som vist i tabellen nedenfor. Alle beløb er I 2020-

prisniveau. 
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2021 2022 2023 2024 

Kulturm_iniste_riet 4.428.27_8 kr. 4.780.689 kr. 5.133.100 kr. 5.485.511 kr. 

Aalborg 
Kommune 

7.730.722 kr. 7. 730. 722 kr. 7.730.722 kr. 7.730.722 kr. 

I alt 12.1s9.oqo kr. ._ 12.511.411 kr. 12.863.822 kr. 13.216.233 kr . 

fi, Regnskab revision. oa 
Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af budgetaftalen og fører tilsyn 
med, at statens driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med reglerne i lov om 
scenekunst og BEK nr. 700 af 27. juni 2012 om små storbyteatre. 

1, Aftalens karakter 
Denne budgetaftale er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. 

Aftalen er en fælles tilkendegivelse fra Kulturministeriet og Aalborg Kommunes side 
om de små storbyteatre i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. 

Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af 
det grundlag, hvorpå aftalen er Indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. 
Ved væsentiige ændringer af grundlaget forstås bl.a. ændringer i lov om 
scenekunst, som har betydning for de små storbyteatre. 

8. Piteqninq 
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