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Kattegatcentrets Masterplan - bevilling
00.16.00.G00

18/15013

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen gav den 15. september 2020 anlægsbevilling til 15 mio. kr., der er afsat
på Norddjurs Kommunes anlægsbudget i 2020, til medfinansiering af om- og tilbygning af
Kattegatcentret.
I sagen om anlægsbevillingen blev det oplyst, at:
”Der har været afholdt udbud på entreprenøropgaverne (med i alt 10 entrepriser).
Kattegatcentret har i den forbindelse sammen med totalrådgiver og bygherrerådgiver fundet
besparelser på projektet, sådan at kontrakter kan underskrives i henhold til tidsplan og budget.
De foretagne fravalg indgår som optioner i kontrakterne med entreprenørerne og kan derfor
tilbagekøbes, hvis der fremadrettet opnås et økonomisk råderum.
Projektets hovedelementer og funktion (skoletjeneste, pingvinanlæg og holding/karantæne),
som var grundlag for parternes beslutning om at realisere masterplanen inklusiv den politiske
beslutning i Norddjurs Kommune, vil fortsat blive realiseret på trods af besparelserne.”
Der har efterfølgende været dialog med fondene omkring finansiering af restbeløbet
vedrørende udvidelsen af sejlet mod nordsiden. Samtidig har Kattegatcentret vurderet, at en
del af det beløb, der blev besluttet at fravælge før sommer, vil være nødvendig for at kunne
sikre en funktions- og bæredygtig drift af centret.
Der blev afholdt styregruppemøde den 19. oktober 2020 vedrørende restfinansiering af
Kattegatcentrets masterplan. På mødet blev det fremlagt, at der udestår finansiering på i alt ca.
6,3 mio. kr. Af disse 6,3 mio. kr. vurderer Kattegatcentret, at de 3,9 mio. kr. er nødvendige
for, at det nye anlæg kan åbnes, mens de 1,3 mio. kr. vurderes af Kattegatcentret som gode at
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have med. Der er således en manglende finansiering på 5,2 mio. kr. Derudover er der
udvidelse af sejlet mod nordsiden, hvor anlægsudgiften udgør 1,1 mio. kroner.
I forhold til sejlet har Kattegatcentret i uge 43 fremsendt nye tegninger, der viser hvordan
bygningen vil se ud uden den sidste del af sejlet. Tegningen er vedlagt denne sag som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at bygningens ydre visuelt holder sig indenfor de betingelser,
kommunalbestyrelsens besluttede, og det vurderes, at udvidelsen af sejlet derfor kan
fravælges. Det endelige restbeløb beløber sig således til 5,2 mio. kr.
Der er dialog med Realdania omkring mulighederne for en medfinansiering af restbeløbet. Et
oplæg til en model kunne være, at Realdania, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune
finansierer restbeløbet i fællesskab.
De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer har taget kontakt til formanden for
Kattegatcentrets

driftsfond

og

ejendomsfond

med

henblik

på

et

ekstraordinært

bestyrelsesmøde for at drøfte mulighederne for, at Kattegatcentret bidrager. Både driftsfonden
og ejendomsfonden er selvejende, hvilket betyder, at ingen uden for fonden kan udøve nogen
former for ejerbeføjelser.
Kattegatcentrets ejendomsfond er bygherre og ejer af projektet. Bestyrelsen i ejendomsfonden
har det overordnede ansvar i forhold til fonden og byggeprojektet. Samtidig er der etableret en
styregruppe som en rådgivende funktion, nedsat til at bistå ledelsen i Kattegatcentret i forhold
til byggeriet, den daglige drift af anlægsprojektet og de daglige beslutninger inden for den
ramme, der er afsat til byggeriet. Styregruppen består af Kattegatcentrets ledelse
(bestyrelsesformand og direktør), Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Norddjurs
Kommune, samt bygherrerådgiver på projektet.
Der har i Norddjurs Kommune været en politisk drøftelse med de kommunalt udpegede
bestyrelsesmedlemmer, og her har det været drøftet at bidrage med medfinansiering på 1 mio.
kr. fra de afsatte midler på anlægsbudgettet i 2021 til medfinansiering af fonde.
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Der er et tidspres i sagen, da der er frist den 15. november 2020 for Kattegatcentrets
underskrift på optionerne om tillæg til kontrakterne.
Kattegatcentret har torsdag den 29. oktober 2020 afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesformanden har skriftligt meddelt følgende:
”I forlængelse af vores dialog på det seneste skal jeg hermed på Kattegatcentrets bestyrelsers
vegne bekræfte, at der på sidste uges ekstraordinære bestyrelsesmøde var konsensus om, at
Kattegatcentret aktuelt afdækker 2 mio. kr. for at nå i mål med den samlede finansiering for
det igangværende byggeri.
Vi er i gang med at afklare om dette sker via omlægning af lån, øget fundraising eller på
anden vis, hvilket forventes besluttet/afklaret inden for overskuelig fremtid og dermed om
dette måtte kræve en bagvedliggende garanti. ”
I denne sag foreslås der, at Norddjurs Kommune bidrager med en medfinansiering på 1 mio.
kr. for at der kan opnås en fælles finansiering af restbeløbet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
En eventuel medfinansiering af restbeløbet i 2021 vil skulle findes indenfor det afsatte
anlægsbudget i 2021.
Der er i 2021 afsat en pulje på 2 mio. kr. på anlægsoversigten under økonomiudvalget, hvor
formålet er medfinansiering af fondsprojekter.
Hvis Kattegatcentret optager lån til en eventuel medfinansiering, vil det medføre, at Norddjurs
Kommune skal deponere et beløb svarende til lånets hovedstol. Hvis lånet skal optages hos
Kommunekredit, vil det desuden kræve, at Norddjurs Kommune giver en garantistillelse for
lånet.
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Indstilling
Vej og ejendomschefen indstiller, at
1. Norddjurs Kommune i 2021 bidrager med 1 mio. kr. til finansiering af løsning af
restbeløbet. Således at finansieringen på det samlede beløb på 5,2 mio. kr. sker i
fællesskab med Realdania og Kattegatcentret.
Indstilling til økonomiudvalget:
2. På baggrund af den politiske drøftelse indstilles til økonomiudvalget, at der gives
anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget
finansieret af den afsatte pulje til medfinansiering af fondsprojekter i 2021 under
økonomiudvalget.
Bilag:
1 Åben KC - Skitse Nord og Vest facade - revideret sejl

158389/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 04-11-2020
Ad 1.
Et flertal i kultur- og fritidsudvalget, bestående af Lars Østergaard (V), Bente Hedegaard (A),
Karoline Bergkvist Søgaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Aleksander Myrhøj (F) og Diana
Skøtt Larsen (O), tiltræder indstillingen.
Et mindretal i kultur- og fritidsudvalget, bestående af Mads Jensen (C), tiltræder ikke
indstillingen.
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Orientering
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker:


Henvendelse fra Grenaa Kunst og Musikforening (notat vedlagt).



Ophævelse af Oplysningsråd Norddjurs. Oplysningsrådet har en plads i
Fritidsrådet. (referat fra generalforsamling 17. september 2020 vedlagt).



Covid-19 anlæg til idrætshaller, udfordring at få projekterne færdiggjorte i 2020.



Norddjurs Awards Covid-19 udfordring.

Planlagte møder og arrangementer i 2020:
Dato

Arrangement

3. februar 2021

Kultur-

Sted

Deltagere

Andet

og

Fritidskonference
2. – 6. juni 2021

Idrætsmødet – Idrættens Online

link

Folkemøde Aalborg
3. juni 2021

Kulturforum - Åbning af Maltfabrikken

9.30-14.00

Cultural Impact Now!

link

Ebeltoft

14.00-15.30
Uge

link

34/2021 Kulturmødet Mors

torsdag til lørdag
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Henvendelse fra Grenaa Kunst og Musikforening

158053/20

2 Åben Referat_Oplysningsråd Norddjurs

160153/20

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 04-11-2020
Til efterretning.
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Arbejdsplan 2020
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt
er kendskab til, og som skal behandles i 2020, herunder de sager der er kendskab til ifølge
budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Arbejdsplan 2020 og er vedlagt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at arbejdsplanen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2020

156253/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 04-11-2020
Til efterretning.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.01.00.P35

19/18795

Åben sag

Sagsgang
KFU
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 04-11-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Kattegatcentrets Masterplan - bevilling
1.

2.

3.

KC - Skitse Nord og Vest facade - revideret sejl (158389/20)

Orientering
1.

Henvendelse fra Grenaa Kunst og Musikforening (158053/20)

2.

Referat_Oplysningsråd Norddjurs (160153/20)

Arbejdsplan 2020
1.

Arbejdsplan KFU 2020 (156253/19)
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Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Østergaard (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Mads Jensen (C)

Aleksander Myrhøj (F)
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