
 

 

 

 
Referat Kulturmetropolens politiske styregruppe  
20. april 2018, kl.15.00 -18.00. 
Rådhuset, Stiager 2, Værløse 

 
 
 

1. Velkomst ved Tine Hessner, Furesø og Sengül Deniz, formand 
 
 
2. Præsentationsrunde 

Hver kommune har fem minutter, hvor repræsentanten (eller repræsentanterne, hvis der er 
valgt to) kan fortælle om sig selv, politiske mærkesager og om Kulturmetropolens lokale effekt 
ind til nu.  

 
 

3. Introduktion til og status på Kulturmetropolens projekter 
Kulturmetropolen har tre indsatsområder. Her gives en introduktion til hvert af de tre og til de 
underliggende projekter. Projekterne ligger alle indenfor de overordnede rammer i 
kulturaftalen Kulturmetropolen. Aktiviteterne er igangsat og inddrager aktører fra samtlige 
kommuner. 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppes medlemmer tager introduktion og 
status til efterretning. 
Den politiske styregruppes medlemmer besluttede at tage introduktion og status til 
efterretning. Præsentationen og statuspapirer er vedhæftet referatet.  
 

   
4. Forhandling med Kulturministeren om nytænkning af kulturaftalekonceptet 

Kulturministeren har skrevet til kulturaftalerne i hele landet, at hun ønsker at gentænke 
kulturaftalekonceptet. Ministeren har derfor indkaldt kulturaftalernes formænd til 
forhandlinger om, hvordan konceptet skal se ud fremadrettet. Det får ingen betydning for den 
aftale, der er indgået om Kulturmetropolen frem til udgangen af 2019, men det vil kunne få 
betydning for evt. fremtidige aftaler. På mødet vil Sengül orientere om processen og det 
første møde med ministeren den 6. april 2018. 
Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning 
Den politiske styregruppes medlemmer besluttede at tage orienteringen til efterretning. 
Formanden lovede løbende at holde styregruppens medlemmer orienteret.   
 

5. Henvendelse fra Lejre Kommune 
Sekretariatet har modtaget en administrativ henvendelse fra Lejre Kommune, der er 
interesserede i at komme med i Kulturmetropolen. Der er endnu ikke kommet en officiel 
politisk henvendelse, men der er aftalt et møde mellem Lejre Kommunes udvalgsformand og 
den politiske formand for Kulturmetropolen. Den formelle beslutning om, hvorvidt Lejre 
Kommune kan indtræde i Kulturmetropolen ligger hos den politiske styregruppe. En evt. 



 

 

 

økonomi fra Lejre Kommune vil ikke generere yderligere statslige midler, men det vil kunne 
være med til at bringe os tættere på at nå målet om 50 % medfinansiering. 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe bemyndiger den politiske formand til at 
forhandle en aftale på plads med Lejre Kommune om en indtrædelse i Kulturmetropolen på de 
samme vilkår som de øvrige kommuner. 
Den politiske styregruppes medlemmer gav formanden bemyndigelse til at forhandle en aftale 
på plads med Lejre Kommune om en indtrædelse i Kulturmetropolen på samme vilkår som de 
øvrige kommuner. 
 

6. Tur til Kulturmødet 
I 2017 var det politiske formandskab på Kulturmødet. Formålet var dels at opleve de mange 
debatter og events på Kulturmødet, dels at fremme fællesskabet mellem kommunerne i 
Kulturmetropolen. Turen var så succesrig, at formandskabet har besluttet sig for at gentage 
den i år, hvor Kulturmødet falder den 23.-25.8. Som sidste år inviteres styregruppens 
medlemmer til at deltage, og formandskabet opfordrer alle til at være med. Sekretariatet vil 
stå for planlægning af overnatning, men deltagerne betaler selv. Der er tilmeldingsfrist den 
15. maj. 
Formandskabet indstiller, at de enkelte politikere tager stilling til, om de vil deltage og giver en 
melding til sekretariatet senest den 15. maj. 
Formandskabet opfordrede den politiske styregruppes medlemmer til at deltage i 
Kulturmødet 2018.  
 

7. Eventuelt  
Intet at referere 
 
Mødet afsluttes med spisning. 


