Referat Kulturmetropolens politiske styregruppe
15. marts 2019, kl.15.00 -18.00 (med efterfølgende spisning fra 18.00-19.00 og koncert kl. 20.).
Kulturium Musikteater, Ishøj Østergade 28, 2635 Ishøj
(Kulturium findes i Ishøj Bycenter. Der er tretimers parkering ved centret – men ingen parkeringsvagter).

1. Velkomst

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet
 Nyt møde mellem de politiske formandskaber for kulturaftalerne i maj
 Meldinger fra Slots- og kulturstyrelsen ang. ny aftale
 Nana (USKIK) har fået nyt job
3. Nyt fast punkt: Styregruppen fortæller om lokale resultater
Denne gang:
 Tine Hessner (Furesø)
 Henrik Møller (Helsingør)
Henrik Møller (Helsingør) fortalte bl.a. om den dansk-svenske musiktalentkonkurrence
POPKORN NORDIC, og Tine Hessner (Furesø) fortalte bl.a. om Skabende praksis i musikskolen
og om Furesø som Årets Ungekommune.
Roskilde og Herlev meldte sig til at fortælle om resultater til næste politiske styregruppemøde
4. Interessetilkendegivelser for Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 1)
Den 31. januar var deadline for interessetilkendegivelser fra nuværende kommuner. Vedlagt i
bilag findes oversigt over indkomne tilkendegivelser. Der er to kommuner, der behandler
sagen i april.
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppes medlemmer kort orienterer om
forhandlingerne i deres kommune, samt at den politiske styregruppe samlet drøfter
tilkendegivelserne og beslutter, om der er behov for nye tiltag eller ændringer i forhold til den
kommende Kulturmetropolen 2020-2023 på baggrund heraf.
Den politiske styregruppe orienterede kort om forhandlingerne i de respektiver kommuner,
og drøftede samlet tilkendegivelserne. De besluttede, at der ikke var behov for ændringer
eller nye tiltag i forhold til Kulturmetropolen 2020-2023 på baggrund heraf. Formanden
konkluderede, at vi nu har tilstrækkelig opbakning til Kulturmetropolen 2020-2023. Nu er det
blot et spørgsmål om, hvilket størrelse vi ender på.
5. Rundvisning på Kulturium og pause

6. Nye kommuner i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 2)
Arbejdet for at få nye kommuner med i Kulturmetropolen er nu for alvor sat i gang. De mulige
nye kommuner er fordelt mellem de allerede deltagende kommuner efter hvor relationerne
er størst. De deltagende kommuner er hver for sig ansvarlige for kontakten til den eller de
kommuner, de er blevet tildelt. Vedhæftet findes en foreløbig status. Det er aftalen, at
kulturcheferne fremlægger status på mødet.
Formandskabet indstiller, at de ansvarlige kulturchefer orienterer om status for
kommunekontakten, og at den politiske styregruppe beslutter, om der er behov for yderligere
tiltag.
Sekretariatet og de ansvarlige kulturchefer orienterede om status for kommunekontakterne,
og den politiske styregruppe besluttede, at der ikke var behov for nye tiltag. Formanden
opfordrede til, at man på politisk niveau taler for kulturaftalen med de positive kommuner,
når man får muligheden.
7. Kommunernes økonomi i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 3 og 4)
Det er tidligere tilkendegivet både politisk og administrativt, at kommunernes samlede
økonomi i Kulturmetropolen 2020-2023 skal være nogenlunde den samme, som i den
nuværende aftale. Der arbejdes i den nuværende aftale med en ”trappemodel” afhængig af
indbyggertal, men det politiske formandskab og Kulturmetropolens kulturchefer anbefaler, at
modellen for Kulturmetropolen 2020-2023 i stedet bliver op til 3 kr. per indbygger, i det der
skal tages højde for, at den statslige medfinansiering, der maksimalt kan være 50 %, endnu
ikke er forhandlet. Modellerne findes i bilag 3. Den nuværende økonomi i Kulturmetropolen
2016-2019 samt en oversigt over den kommunale økonomi i de øvrige af landets kulturaftaler
findes i bilag 4. Desuden anbefales det at indsætte et maksimumbeløb for en enkelt kommune
af hensyn til forhandlingerne med Københavns Kommune.
Formandskab indstiller, at den politiske styregruppe beslutter, at den kommunale økonomi i
Kulturmetropolen 2020-2023 fastsættes til op til 3 kroner per indbygger, idet den endelige
fastsættelse af beløbet afventer en forhandling med staten.
Formandskab indstiller desuden, at der fastsættes en maksimumbetaling for en enkelt
kommune på 400.000 kr. årligt.
Den politiske styregruppe besluttede, at den kommunale økonomi i Kulturmetropolen 20202023 fastlægges med modellen om et kronebeløb pr. indbygger, men beslutningen om
beløbets størrelse rykkes til næste styregruppemøde. Derudover besluttede styregruppen, at
der også på næste styregruppemøde skulle præsenteres to modeller efter kroner pr.

indbygger-skabelonen indeholdende både maksimum og minimumsbeløb. Udgangspunktet
for den kommende fastsættelse vil være et nogenlunde uændret niveau i den samlede
kommunale finansiering, idet der dog også skal skeles til den statslige finansiering.
8. Kulturmødet – invitation (udsat fra sidste møde)
På Kulturmødet på Mors 2018 var der deltagelse fra en række af Kulturmetropolens
kommuner. Flere havde gjort brug af sekretariatets tilbud om at arrangere overnatning, og
sekretariatet stod for formidlingen af i alt 15 hytter. Efter en evaluering i blandt andet
formandskab og Kulturmetropolens kulturchefer er det besluttet, at sekretariatet igen i 2019
skal stå for at booke og formidle hytter til interesserede. Desuden skal der i 2019 være et
endnu større fokus på at skabe muligheder for tværgående møder mellem deltagerne fra
Kulturmetropolens kommuner.
Formandskabet indstiller, at kommunerne lokalt overvejer, om de vil deltage i Kulturmødet
2019, samt at det meldes ind til sekretariatet hurtigst muligt – og senest 1.5. – hvis man
ønsker at gøre brug af de bookede hytter.
Den politiske styregruppe tog orienteringen til efterretningen, og vender tilbage til
sekretariatet om deltagelse i Kulturmødet 2019 senest d. 1.5.
9. Eventuelt
Intet at referere

