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Dagsorden Kulturmetropolens politiske styregruppe 
12. december 2019, kl.16.00 -18.30 (med efterfølgende spisning fra 18.30-19.30). 
Mødested: Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge. Der er betalingsparkering. 
 
 
 
 
1. Velkomst 
 
2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

 Møde med Henrik Møller 

 Kulturmødet 2020 
 

3. Underskrivelse af tillægsaftale for 2020 
Tillægsaftalen, der er godkendt af de deltagende kommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen, 
skal underskrives af alle kommuner. 
Formandskabet indstiller, at tillægsaftalen underskrives. 

 
4. Status på kommunernes deltagelse i Kulturmetropolen 2020 (bilag 1) 

Sekretariatet har udarbejdet vedlagte status på kommunernes tilbagemeldinger angående 
deltagelse i Kulturmetropolen 2020. 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe tager status til efterretning samt drøfter 
mulige politiske tiltag i 2020. 

 
5. Orientering om økonomi i Kulturmetropolen 2020 (bilag 1 og 2) 

På det politiske styregruppemøde blev det besluttet, at den kommunale finansiering fremover 
er 2,75 kr. per indbygger med et minimumsbeløb på 90.000 kr. Sekretariatet har udarbejdet 
vedlagte oversigt over kommunernes fremtidige bidrag som følge af beslutningen (bilag 1). 
KMK vedtog på mødet den 14. november vedlagte økonomiske fordeling af midlerne på 
indsatserne (bilag 2). 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe tager orienteringen til efterretning. 
 

6. Fast punkt: Styregruppen fortæller om de lokale resultater 
Denne gang: 

 Køge 
 
7. Kultur og Sundhed – Et bedre liv med kultur 2020. 

På mødet præsenterer projektchef Eva Hjelms planen for, hvordan vi i Kulturmetropolen skal 
arbejde med Kultur og Sundhed – Et bedre liv med kultur i 2020, samt hvordan det arbejde 
peger frem mod en ny aftale i 2021-2024.  
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe tager præsentationen til efterretning. 

 
8. Egedal Kommunes deltagelse i 2020 (bilag 3) 

Egedal Kommune har valgt ikke at gå med i Kulturmetropolen 2020. Beslutningen skyldes 
primært usikkerheden om konceptet for kulturaftaler og ministerens beslutning om 
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forlængelser i stedet for nye aftaler. Der er stadig interesse for at være med i en ny aftale fra 
2021-2024. Mail fra Egedal Kommune vedlagt som bilag.  
Formandskabet indstiller, at Egedal Kommunes beslutning tages til efterretning, samt at 
Egedal Kommunes udvalgsformand tilbydes en observatørplads i den politiske styregruppe i 
2020.  

 
9. Mødeplan 2020 (bilag 4) 

Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for 2020. 
Formandskabet indstiller, at mødeplanen godkendes. 

 
10. Næste møde 

Aftales under punkt 9. 
 
11. Eventuelt  

 
 
 

Mødet afsluttes med spisning kl. 18.30-19.30.  


